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RESUMO

Por meio do enfoque das duas principais correntes teóricas da economia do
meio ambiente, busca-se analisar a forma como a percepção ambiental foi absorvida
pela discussão econômica e como tal processo evolutivo de conhecimento contribuiu
para a lógica do Desenvolvimento Sustentável. Em decorrência à finitude dos
recursos naturais, reflexo do vigoroso crescimento econômico e tecnológico, com
seus respectivos impactos ambientais, um volumoso debate nas dimensões social e
econômica é fomentado, tornando a questão ambiental – de fato – um assunto
fundamental das agendas políticas. A dissertação analisa o Município de Santos,
que vem apresentando um desenvolvimento insustentável, decorrente – em especial
– da descoberta do pré-sal e da expansão portuária, desconsiderando o equilíbrio
entre a qualidade ambiental, o bem-estar social e os ganhos econômicos. Nesse
sentido, avalia-se o perfil das políticas públicas municipais direcionadas para a
questão do disciplinamento do uso e ocupação do solo, a fim de mensurar se seus
reais objetivos estão sendo atingidos ou se as políticas estão sendo manipuladas
para beneficiar grupos específicos da sociedade. Ainda considerando a falta de
dados sistematizados pelo município, percebe-se uma distorção dos objetivos das
políticas vigentes, quando se considera a utilização dos Instrumentos Econômicos
como forma complementar à abordagem tradicional, pautada nos Instrumentos de
Comando e Controle, o que vem resultando em um processo de especulação
imobiliária, contribuindo fortemente para a verticalização da área insular e a
ocupação da área continental, em decorrência da expulsão de parcela da população
menos favorecida. Sobre tal ótica, a dissertação propõe o aprimoramento dos
instrumentos urbanos, na política pública do Município de Santos, tendo como base
a realidade local, buscando, sobretudo, o bem-estar para a sociedade, a melhoria da
qualidade ambiental e a vantagem econômica, por meio de um ciclo de incentivos,
que beneficie todos os atores sociais envolvidos, seja o poder público
(prefeitura/estado), o setor privado (construtoras/incorporadoras), ou então, a
sociedade, garantindo efetivamente o desenvolvimento sustentável e confirmando a
lógica de que ser sustentável é economicamente vantajoso.

Palavras-chave: economia do meio ambiente, instrumentos econômicos, uso e
ocupação do solo, desenvolvimento sustentável, Município de Santos.

ABSTRACT

Environmental Economics: proposed improvement of public policies to
discipline soil use and occupation in the City of Santos
By focusing on the two leading theories of environmental economics, this
dissertation intends to analyze the way that the environmental perception was
absorbed by the economic discussion and how that evolutionary process of
knowledge contributed to the logic of sustainable development. Due to the finiteness
of the natural resources, a reflex of strong economic and technological growth, with
its corresponding environmental impacts, a massive debate on social and economics
dimensions is encouraged, making the environmental issue, in fact, a fundamental
subject in the political agenda. This dissertation analyzes the City of Santos, which
has been presenting unsustainable development, as a result, in particular, of the
findings on the Pre-salt layer and the port expansion, disregarding the balance
among environmental quality, social welfare and economic gains. In that sense, this
dissertation analyzes the public policies in the City that aim to discipline soil use and
occupation, in order to measure if its real goals are being met or if the policies are
handled in a way that benefits specific groups within the society. Taking into account
the lack of systemized data by the municipality, a distortion of the goals of the current
policies is perceived, when considering the use of economic instruments as a way to
complement the traditional approach, based on the Command and Control
Regulation, which is resulting in a process of real estate speculation, strongly
contributing to the verticalization of the insular area and the occupation of the
continental area, as a consequence of the eviction of less-favored population. On this
perspective, this dissertation proposes the improvement of urban planning
instruments on the public policies of the City of Santos, based on local realities,
seeking, above all, social welfare, improvement of the environmental quality and
economic advantages, through a series of incentives that benefit all social parts
involved, be it the public administration (city/state), the private sector
(builders/developers) or the society, effectively assuring sustainable development
and corroborating the logic that being sustainable is economically favorable.
Keywords: environmental economics, economic instruments,
occupation, sustainable development, City of Santos.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da sociedade sempre esteve vinculado à forma de
apropriação dos recursos naturais disponíveis no planeta, definindo a partir disto, os
ciclos econômicos e, consequentemente, as relações de produção, comunicação,
consumo e seus respectivos impactos ao meio ambiente.
Percebe-se que tal lógica não diz respeito apenas ao impacto da atividade
econômica no meio ambiente, mas também às consequências dessa relação na
qualidade de vida e no bem-estar da sociedade, tanto presente quanto futura, por
isso fala-se em sustentabilidade.
O desenvolvimento sustentável pode parecer um processo simples quando
apresentado nos livros, mas a sua materialização é complexa e desafiante, pois,
além da criação e do desenvolvimento de mecanismos focados para tal fim, é
necessário mudar – sobretudo – paradigmas tradicionais de crescimento e
desenvolvimento, residindo neste fato um grande desafio para os atores sociais,
uma vez que novas soluções serão exigidas, as quais deverão estar pautadas em
flexibilidade nas decisões, em investimentos permanentes e em motivação da
sociedade de como agir de maneira sustentável.
Um dos caminhos é a implementação de um plano de ação sustentável, o
qual deve ser elaborado pelos governos federal, estaduais e municipais, em
conjunto com a sociedade civil organizada e o setor privado, subsidiado por políticas
públicas sustentáveis, investimentos contínuos de recursos financeiros e uma
infraestrutura institucional transversal para apoiar integralmente este processo,
desde o nível nacional até as prefeituras.
Considerando a diversidade de temas que são incluídos no escopo das
políticas públicas, esta análise limitar-se-á a discutir àquelas que orientam o
disciplinamento do uso e ocupação do solo, considerando os objetivos, diretrizes e
instrumentos que a gestão pública dispõe para proporcionar impactos positivos
sobre o Meio Ambiente e, consequentemente, ao bem-estar social, ou seja,
garantindo a real sustentabilidade desta gestão pública.
Na atualidade, as políticas públicas – com destaque para as ambientais – a
fim de atingirem seus objetivos de redução da poluição e dos impactos negativos
sobre o meio ambiente, em sua maioria, seguem a perspectiva do sistema de
Comando e Controle (C&C), o que garante a manutenção de padrões básicos,
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contudo, não propõe novos modelos de desenvolvimento, ou seja, o controle é
estabelecido por meio do cumprimento de normas técnicas, onde, por exemplo,
níveis máximos de poluentes são definidos, penalizando quem os ultrapassa, no
entanto, não incentivam a mudança de comportamento das pessoas rumo à lógica
da sustentabilidade. Neste sentido, os Instrumentos Econômicos (IE) apresentam-se
como opções complementares ao enfoque tradicional, dado que vinculam uma
vantagem econômica à essas tratativas.
Uma vez que o presente trabalho terá como objeto de análise o Município de
Santos, destaca-se que as prefeituras precisam vencer o desenvolvimento
tradicional, investindo em instrumentos econômicos, como os incentivos fiscais
(prêmios) e os impostos verdes (preços), os quais financiarão a sustentabilidade
municipal de forma permanente e não de forma pontual, e, vencer igualmente, o
imediatismo da visão política, restrita aos interesses econômicos de curto prazo,
fazendo com que as metas da sustentabilidade fiquem cada vez mais distantes,
considerando que para atingi-las o processo deve ser contínuo para a obtenção de
respostas a médio/longo prazo.
Os instrumentos econômicos apresentam-se como uma alternativa efetiva
para fomentar a sustentabilidade local, contudo, as prefeituras brasileiras não
possuem conhecimento suficiente sobre as vantagens financeiras e sociais advindas
destes como fonte de renda extra e bem-estar para os municípios e seus habitantes,
somado ao fato de que, em alguns casos, é o direcionamento dos “interesses
políticos” que limita sua aplicação.
Neste viés, o estudo propõe alternativas que visam aumentar a eficiência da
gestão ambiental municipal de Santos, com a utilização complementar de critérios
econômicos, focados para o disciplinamento do uso e ocupação do solo, enquanto
elemento de regulação e ordenamento do espaço urbano, o qual interfere
diretamente na dinâmica global do município, sobretudo considerando que ele deve
ser estruturado de acordo com suas características políticas, econômicas e sociais.
Nesta perspectiva, sobre a lógica do ciclo de incentivos, aponta-se para o fato
de que as vantagens econômicas trarão benefícios para o município, impulsionando,
quiçá, a sustentabilidade de toda a Região Metropolitana da Baixada Santista
(RMBS).
Assim, a utilização das “ecovantagens” do sistema capitalista a favor do
processo de sustentabilidade, visando o financiamento de ações de cunho ambiental
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com vantagens financeiras tangíveis para os agentes envolvidos, viabilizará um novo
desenvolvimento para o município, fazendo com que os instrumentos econômicos
sejam usados como mecanismos para melhorar o desempenho da gestão municipal.
O processo de regulação do solo dá-se, primordialmente, por meio de
instrumentos de C&C, contudo, aponta-se para o fato de que os instrumentos
econômicos, atuando de forma conjunta, garantirão um novo cenário de
sustentabilidade.
Sobre esta perspectiva, implementar tais conceitos para a realidade e o
cotidiano do município representa um desafio marcante encontrado por gestores
engajados na adoção, disseminação e transformação positiva de seu entorno.
Santos, como consequência do seu processo histórico, é o município da
Baixada Santista que abriga a maior concentração urbana e, em decorrência às
atuais formas de crescimento, percebe-se uma nova configuração do uso e
ocupação do solo para abranger toda a demanda que o impulsionamento econômico
atual vem exigindo.
Parte-se da hipótese que a especulação imobiliária, com o encarecimento do
custo de vida no município e todos os reflexos advindos destas pressões, tornará o
município insustentável.
As políticas públicas municipais vêm permitindo, de forma intensa, uma
verticalização exacerbada, em decorrência da falta de novas áreas para absorção
dos empreendimentos imobiliários atraídos para a cidade, e a expulsão de parcela
dos munícipes, que buscam em cidades vizinhas, locais para moradia, assim como,
buscam áreas menos privilegiadas para ocupação em Santos, na área continental,
impulsionando o desmatamento das áreas vegetadas, desta parcela do município.
Assim sendo, acredita-se que permitir a Santos um novo padrão de
desenvolvimento, pautado, sobretudo, na utilização de instrumentos econômicos,
seja uma alternativa à forma como o município configura-se atualmente, contudo, é
preciso que os gestores da região tomem conhecimento de quanto vantajoso é ser
sustentável.
Portanto, o produto gerado neste trabalho servirá de subsídio para que os
formuladores

de

políticas

públicas

possam

beneficiar

à

sociedade,

um

desenvolvimento pautado no planejamento, mais do que na remediação,
considerando uma possível alteração na dinâmica atual, a qual exigirá uma
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mudança de paradigmas exaustivamente complexos, considerando o arcabouço
histórico do jeito de governar, crescer e desenvolver.
Por fim, acredita-se que a sociedade atual e futura experimente uma nova
forma de desenvolvimento, a qual será pautada nos preceitos da sustentabilidade,
considerando toda a complexidade que compõe esta temática.
A dissertação está estruturada em quatro partes, sendo que a primeira delas
é composta pelas seções quatro e cinco e está organizada de forma a tratar –
especificamente – sobre os aspectos conceituais e teóricos, que embasarão toda a
discussão do trabalho.
Sobre tal perspectiva, na seção quatro apresenta-se a relação econômicoambiental com enfoque teórico para as duas principais correntes que se
preocuparam com a temática, quais sejam, a Economia Ambiental e a Economia
Ecológica. A partir da perspectiva de cada uma delas, buscam-se discutir quais são
seus maiores

desafios e

suas

maiores contribuições para

a

lógica

do

Desenvolvimento Sustentável.
Na seção cinco, define-se Política Pública como as ações, metas e planos
que os governos instituem para alcançar o bem-estar da sociedade. Assim, são
apresentados os principais Instrumentos da Política Pública, iniciando pelos mais
comumente utilizados, que são os de C&C (ou Legais) e, na sequência, analisam-se
os IE’s (ou de Mercado). Frente tal distinção, faz-se uma comparação entre eles, a
fim de que se possam instruir os objetivos que melhor lhe conferem e seus
respectivos aspectos positivos e negativos, destacando assim, os maiores desafios
apresentados pelas políticas públicas e suas perspectivas.
Abrindo a segunda parte do trabalho, que é composta – unicamente – pela
seção seis, faz-se uma delimitação do escopo, com a redução do universo de
análise para a Gestão Ambiental Municipal, por meio de uma breve evolução da
política brasileira. Com enfoque para os instrumentos de disciplinamento do uso e
ocupação do solo, principia-se com um levantamento das diferentes opções de
instrumentos, que as prefeituras utilizam e seus impactos sobre os objetivos
desejados da política. Por fim, a segunda parte busca, ainda, uma análise frente à
lógica do ciclo de incentivos, que garantirá a sustentabilidade permanente deste
processo.
Ao longo da terceira parte, composta pela seção sete, tratar-se-á –
especificamente – sobre o município de Santos, que compõe a Região Metropolitana
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da Baixada Santista. Inicia-se com uma caracterização do município, no que diz
sentido – em especial – à questão de uso e ocupação do solo, tendo como fio
norteador a realidade atual e as projeções apresentadas por meio de estudos
específicos de avaliação ambiental.
Neste sentido, analisa-se, com base nos instrumentos vigentes da Política
Pública Municipal se seus reais objetivos estão sendo alcançados, a fim de
diagnosticar se Santos segue um padrão de desenvolvimento pautado nos preceitos
da sustentabilidade.
Por fim, na quarta e última parte, antes das conclusões acerca do estudo,
composta pela seção 8, recomendar-se-à, mediante o cenário apresentado do
Município de Santos, o aprimoramento da política pública municipal, que aplicados à
realidade local, possam alavancar o desenvolvimento sustentável, sobretudo, por
meio da aplicação dos instrumentos econômicos.
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2 OBJETIVOS

A dissertação transita por inúmeras questões de importância, as quais se
concentram em um ponto de maior complexidade, que é exatamente a lógica da
sustentabilidade. Neste sentido, os objetivos deste trabalho estão orientados para a
busca da concretização do maior desafio da sociedade contemporânea, por meio do
equilíbrio entre as questões ambientais, sociais e econômicas.

2.1 Geral

O Estado tem por obrigação elaborar e executar políticas públicas que versem
sobre a temática da sustentabilidade. Na atualidade, verifica-se um impulso das
organizações públicas no sentido de promovê-la, no entanto, a falta generalizada de
conhecimento dos gestores sobre seus reais benefícios dificulta e torna vagarosa
sua aplicação pelas esferas governamentais.
Em virtude do argumento supracitado e considerando as hipóteses já
expostas, o objetivo principal do trabalho é apresentar uma proposta de
aprimoramento

das

Políticas

Públicas

Municipais

de

Santos

de

disciplinamento do uso e ocupação do solo, viabilizando assim, uma forma mais
sustentável para o município se desenvolver.

2.2 Específicos

Dois outros objetivos ainda configuram-se para fins deste trabalho, uma vez
que contribuirão para o atendimento do objetivo maior da dissertação, quais sejam:

1) apresentar a capacidade dos instrumentos econômicos de impulsionarem
a sustentabilidade municipal, permitindo:
o

assegurar o bem-estar para a sociedade;

o

garantir a qualidade ambiental do município, e ;

o

oferecer vantagens econômicas para todos os atores sociais.
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2) proporcionar

aos

gestores

públicos,

o

conhecimento

sobre

os

instrumentos econômicos para que se possa:
o

superar o desenvolvimento tradicional, pautado nas políticas de
C&C;

o

vencer a curta visão política, restrita aos interesses econômicos de
curto prazo, e;

o

investir em políticas públicas que garantirão a sustentabilidade.
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar os objetivos apresentados, sejam eles, geral ou específicos, o
método a ser utilizado será o indutivo, no qual parte-se de uma teoria prévia,
acumulando observações que serão confrontadas à conjectura para alcance das
conclusões, ou seja, a partir de dados particulares, suficientemente constatados,
induz-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas.
A dissertação é tanto uma pesquisa teórica, dada toda a base bibliográfica,
quanto prática, pois foram desenvolvidos trabalhos de campo. Assim, principiou-se
por uma análise sistemática da política pública do Município de Santos, em especial,
aqueles diplomas jurídicos que versam sobre as diretrizes de uso e ocupação do
solo, a fim de averiguar se os instrumentos utilizados pela gestão pública estão
direcionados para uma lógica sustentável.
Posteriormente, tal conhecimento foi confirmado in situ, pela realização de
campanhas de campo, as quais confirmaram o reflexo da forma de governar da
gestão municipal.
Portanto, os principais procedimentos metodológicos aplicados para se obter
os dados/informações necessários para o desenvolvimento de cada objetivo foram
os seguintes:


levantamento bibliográfico: a revisão bibliográfica, específica acerca do
assunto, forneceu a base teórica necessária à todas as etapas da
dissertação.
dissertações,

Assim,

tomaram-se

periódicos,

como

entrevistas

e

referência
leis,

que

livros,

teses,

permitiram

um

embasamento sólido para direcionamento da pesquisa. Especificamente
para a análise de Santos, objeto de interesse desta dissertação, duas
publicações de grande representatividade foram utilizadas para a
contextualização ambiental do município e respectivas prospecções,
sendo elas:
o

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do Litoral Paulista das
atividades Portuárias, Industriais, Navais e Offshore (PINO),
disponível pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento, por meio
da Comissão de Petróleo e Gás Natural, desenvolvido em 2010;

o

Diagnóstico

Urbano

Socioambiental

e

Programa

de

Desenvolvimento Sustentável em municípios da Baixada Santista e
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Litoral Norte do estado de São Paulo – Diagnóstico Santos de 2013,
disponível pelo Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em
Políticas Nacionais (POLIS), por meio do Programa Litoral
Sustentável, desenvolvimento com inclusão social, desenvolvido em
2012.
Referente à análise da Política Pública de Santos, as informações
sistematizadas foram abstraídas dos ordenamentos jurídicos que regem o
município, os quais são públicos e vigoram até o fechamento deste
trabalho, somados às entrevistas que foram realizadas junto os gestores
públicos da prefeitura.


levantamento de campo: para caracterização da área de estudo, foi
realizado um diagnóstico geral sobre a área objeto de análise, por meio
de saídas de campo a fim de que se pudesse verificar se efetivamente as
proposições teóricas se faziam reais. Neste sentido, foram realizadas
diversas tomadas fotográficas, realizadas em períodos distintos, e que
demonstram a forma como vem sendo disciplinado o uso do solo local.
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4 ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE: SERIA O CAPITAL NATURAL UM
LIMITANTE PARA A EXPANSÃO ECONÔMICA?
Existem duas correntes principais no debate acadêmico em economia do
meio ambiente; para tal, o presente capítulo apresenta uma revisão da literatura,
discutindo os fundamentos teóricos das relações entre meio ambiente e sistema
econômico, por meio das propostas apresentadas pela Economia Ambiental e pela
Economia Ecológica, sendo ambas de extrema importância para o embasamento
teórico desta dissertação, considerando suas discussões acerca do assunto principal
que é a sustentabilidade.

4.1 Economia Ambiental

A Economia Neoclássica (mainstream), em decorrência das pressões
ambientais, absorve a temática ambiental em seu bojo de discussão, formatando,
desta forma, uma economia setorial específica em meio ambiente, a qual foi
denominada como Economia Ambiental. Assim, considera-se que houve uma
expansão do objeto de análise da ciência neoclássica, pautado em bens
produzíveis, que pudessem ser apropriados e valorados, para as inter-relações
destes com o meio ambiente, ainda que de forma isolada.
Para a economia neoclássica (Figura 1), o sistema econômico é isolado1 do
ambiente, composto por matéria e energia, tinha como objetivo principal responder
como a riqueza se dava e como se distribuía. Assim, segundo Mankiw (2001), a
melhor forma para se explicar a organização da economia, seria por meio do
Diagrama do Fluxo Circular, o qual considera a relação entre produção e consumo e
a consequente circulação de produtos, insumos e dinheiro.

1

“Sistemas isolados são os que não envolvem trocas de energia nem matéria com seu
exterior. O único exemplo razoável é o do próprio universo”. (CECHIN; VEIGA, 2010b, p.34).
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Figura 1 – Visão das Relações da Economia Neoclássica

Fonte: Adaptado pela autora de Martínez Alier (1998, p. 54).
As empresas produzem bens e serviços usando vários insumos, tais
como trabalho, terra e capital (prédios e máquinas). Esses insumos
são chamados fatores de produção. As famílias são as proprietárias
dos fatores de produção e consomem todos os bens e serviços
produzidos pelas empresas.
Famílias e empresas interagem em dois tipos de mercados. Nos
mercados de bens e serviços as famílias são compradoras e as
empresas, vendedoras. Em outras palavras, as famílias compram os
bens e serviços produzidos pelas empresas. Nos mercados de
fatores de produção, as famílias são vendedoras e as empresas,
compradoras. Nestes mercados, as famílias oferecem às empresas
os insumos necessários à produção de bens e serviços. (MANKIW,
2001, p. 23).

De acordo com a figura, a interpretação que se tem é a de um sistema
isolado, dado que não entra nem sai nada de novo, e circular, dado que demonstra
como o dinheiro e os bens circulam na economia.
Neste sentido, segundo Cechin (2008), é justamente a representação do
sistema econômico como um fluxo circular isolado, que define o sistema econômico
como uma categoria a ser estudada isoladamente. Assim, a economia clássica,
pautada na “lógica da conservação da energia”, por ser um sistema isolado,
consolidou-se no paradigma mecânico do sistema econômico, uma vez que não
reconhece fluxos, ou seja, não se cria nem se destrói energia, tampouco, matéria;
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estas apenas se transformam e, neste sentido, consequentemente, também não se
reconhece a diferença qualitativa das entradas e saídas dos processos.
O Todo, e a consequência disso é que não há lugar de onde
qualquer coisa possa vir ou para onde possa ir. Se a visão préanalítica é da economia como O Todo, não é possível analisar
qualquer relação da economia com o ambiente que a circunda, pois
O Todo não tem ambiente externo. (DALY; FARLEY, 2004 apud
CECHIN, 2008, p. 35).

Dado que os fluxos não eram considerados, May (2010) resume que, por
consequência, os recursos naturais, logicamente, não apareciam nas discussões, as
quais consideravam apenas o capital e o trabalho.
Contudo, com a evolução da ciência econômica, a lógica de que a economia
funcionava sem os recursos naturais foi substituída e estes começam a fazer parte
da discussão.
A percepção do meio ambiente, como fornecedor de matéria prima e ao
mesmo tempo receptor de resíduos, implicou numa necessidade de análise à
escassez crescente de recursos e também à poluição gerada pelo sistema
econômico. Assim, a Economia Ambiental desenvolveu-se sobre duas âncoras
distintas, as quais trataram de problemas independentes, contudo, complementares:
a Economia dos Recursos Naturais e a Economia da Poluição, que buscavam
atender aos anseios da sociedade, quais sejam, respectivamente, a disponibilidade
de recursos naturais para o sistema econômico (inputs/matéria-prima) e os recursos
naturais como depositários de rejeitos do funcionamento do sistema econômico
(outputs/poluente).
A Economia dos Recursos Naturais, pautada na Teoria de Hotteling - 1931,
consiste na otimização da alocação intertemporal da extração dos estoques dos
recursos naturais privados ao longo do tempo, enquanto que a Economia da
Poluição, pautada na teoria do Bem-Estar (Welfare Economics) e dos Bens Públicos,
proposta por Pigou - 1920, consiste na determinação dos custos sociais, decorrentes
da degradação ambiental (externalidades), por meio de valores monetários.
A premissa básica da Economia dos Recursos Naturais é de que o meio
ambiente é provedor de recursos ao sistema econômico; assim, seu foco de atenção
diz respeito à opção pela extração dos recursos naturais ao longo do tempo, ou seja,

26

atualmente ou futuramente, situando-se assim uma preocupação referente à
alocação intertemporal de sua extração.
A opção pelo momento da extração de um recurso exaurível define-se com
base na maximização dos ganhos, determinando-se assim o nível “ótimo” de
extração, que deve ser consumido a cada período. Assim, pode-se assinalar que a
utilização dos recursos é variável de acordo com o seu valor econômico, sendo sua
principal diretriz a lógica estruturada pela Regra de Hottelling, a qual afirma que o
valor de uma reserva de qualquer recurso deve crescer igual à taxa de juros.
A Economia dos Recursos Naturais consiste assim em uma análise
intertemporal em que o uso ótimo dos recursos é regulado por meio
do aumento de seus preços, o que faz com que a demanda por este
seja suprimida no momento em que este for ou exaurido ou
substituído por nova tecnologia. (AMAZONAS, 2001, p. 30).

O pensamento neoclássico defende a teoria de que os recursos naturais
poderiam ser espontaneamente substituídos pelo progresso técnico, ou seja, a
escassez dos recursos naturais não seria um limitante ao sistema econômico, mas
sim,

uma

indutora

à

inovações

tecnológicas.

Desta

forma,

tais

“limites/disponibilidade” dos recursos naturais colocariam uma restrição relativa à
expansão econômica, dado que o progresso científico e tecnológico garantiria esta
superação, por meio do capital e/ou trabalho, caracterizando-os com um perfil de
substituibilidade e não complementaridade, o qual ficou conhecido como
sustentabilidade fraca, ou seja, com tanto que o capital total permanecesse
constante, de nada importaria se houvesse a substituição do capital natural pelo
produzido/manufaturado.
Solow considera que existem três tipos de capital: o capital
manufaturado – tudo aquilo que construímos, incluindo as máquinas;
o capital humano – que quer dizer a força de trabalho, considerando
trabalho qualificado, educação; e por fim o capital natural – que é o
estoque de recursos naturais. Para que o consumo per capita seja
mantido indefinidamente, o que deve ser conservado é a soma dos
três tipos de capital. Por isso, se acabar o estoque de recursos
naturais, mas houver uma compensação em termos de aumento do
capital manufaturado e/ou do capital humano, estamos no caminho
certo, e a economia poderá continuar operando e gerando bem-estar
sem necessidade do capital natural. (CECHIN, 2008, p. 90).
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Nesta abordagem, não se considerava o fato de não ser possível a
reprodução de algumas características de recursos naturais, sendo estes apenas
mais um tipo de fator de produção.
Tudo se passa como se o sistema econômico fosse capaz de se
mover suavemente de uma base de recursos para outra à medida
que cada uma é esgotada, sendo o progresso científico e tecnológico
a variável-chave para garantir que esse processo de substituição não
limite o crescimento econômico a logo prazo. (ROMEIRO, 2010, p.9).

Tal entendimento se baseava na possibilidade do capital produzido pelo
homem (natureza artificial) substituir os serviços vitais fornecidos pela natureza.
Nesta perspectiva, não haveria necessidade de se preocupar com o meio ambiente,
pois, o futuro apresentava-se bastante promissor, uma vez que o desenvolvimento
tecnológico e a capacidade de reorganização social seriam capazes de solucionar
os problemas de ordem ambiental e econômica. “[...] o mundo pode continuar, de
fato, sem recursos naturais, de maneira que o esgotamento de recursos é uma
dessas coisas que passam, porém não é uma catástrofe”. (SOLOW, 1974, p. 10-11
apud MARTÍNEZ ALIER, 1998, p. 56).
Por outro lado, a Economia da Poluição considera o meio ambiente como um
bem público, por não ter ou não permitir ter atribuído a ele direito de uso exclusivo,
ou seja, direito de propriedade (não exclusividade/não rivalidade). Assim, toda vez
que um indivíduo faz uso de um bem público em seu benefício privado é gerado, aos
demais indivíduos, custos ou benefícios, os quais são externalizados socialmente,
sendo definidos como externalidades negativas e positivas, respectivamente.
Na economia da poluição, as externalidades foram analisadas considerando –
exclusivamente – os casos de poluição, assim, o meio ambiente como bem público,
na sua função de receptor de rejeitos (outputs), tem a poluição considerada como
uma externalidade negativa, sendo respectivamente um custo social.
Neste sentido, o agente privado torna-se poluidor devido ao caráter de bem
público dos recursos naturais não lhe permitir internalizar o custo marginal social
(CMS) em seu custo marginal privado (CMP), ou seja, um agente econômico, pela
sua atividade, gera um custo pelo qual outro agente tem que pagar, induzindo uma
superioridade da quantidade efetiva de poluição privada em comparação à
quantidade socialmente ótima.
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Por assim existir uma distinção entre os custos privados e os custos sociais,
onde o privado é maior do que a quantidade socialmente “ótima”, dado que o
mercado não consegue – por si só – alocar recursos de forma eficiente, a economia
denomina tal assimetria como uma “falha de mercado”, pelo fato de não conseguir
equilibrá-las.
Neste sentido, a lógica proposta por Pigou é a de que a forma pela qual
poderia se ajustar tal desequilíbrio seria por meio de mecanismos institucionais de
controle, mediante a intervenção governamental de um tributo, capaz de promover a
internalização das externalidades no cálculo econômico dos agentes poluidores.
Assim, o valor a ser pago seria, exatamente, a diferença entre o custo privado do
custo social, por meio da taxa pigouviana.
De tal modo, a teoria neoclássica, apoiada no conceito de externalidades,
expressas por custos sociais, coloca a necessidade de conceituar o valor econômico
do meio ambiente.
A Economia Neoclássica procurou assim tratar as questões
ambientais através de sua incorporação nos marcos teóricos e
práticos do sistema de preços (de mercado ou hipotéticos). De seu
ponto de vista, esta incorporação, através da internalização dos
valores das externalidades e trazendo-se os valores futuros dos
recursos naturais para o presente pela taxa de desconto, faria com
que os recursos ambientais fossem utilizados da melhor maneira
possível em termos sociais, ou seja, de forma “ótima”. Os problemas
ambientais se circunscreveriam aos níveis socialmente desejados e,
portanto, não se faria necessário impor contrições outras ao
crescimento econômico. A principal questão, para a economia
neoclássica, passa a estar então na determinação de tais valores dos
bens ambientais, para que sejam internalizados. Isso faz com que a
Valoração Ambiental coloque-se como o centro da visão neoclássica
da problemática ambiental. (AMAZONAS, 2001, p. 17).

A partir da década de 60, outras correntes de pensamento se apresentavam,
tendo em vista a insuficiência da economia convencional para lidar com a
problemática ambiental, em toda sua complexidade, em especial, pela dificuldade de
incorporar em sua base, os preceitos do desenvolvimento sustentável.

4.2 Economia Ecológica

Somente ao final da década de 60, com a evolução das ideias econômicas,
percebe-se, de forma mais acentuada, uma crítica quanto ao processo econômico
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circular e, sobretudo, isolado, tal qual é considerado pela economia neoclássica e
pelas demais escolas econômicas.
No bojo desta discussão, surge a segunda corrente aqui analisada, a qual traz
em sua essência os conceitos da Bioeconomia, abordagem baseada nos
fundamentos físicos e biológicos, constituindo-se como corrente – mais efetivamente
– nos anos 80, com a criação da International Society for Ecological Economics, em
1988 e do periódico Ecological Economics, em 1989.
Os primórdios da Economia Ecológica apresentam Nicolas GeorgescuRoegen como um dos principais inspiradores desta corrente. Apesar dele não ter
formalizado tal nome, sabe-se que são dele as contribuições, que se apresentam
como um divisor d’águas da economia ambiental para a ecológica, pois, esta,
diferente da tradicional, considera os limites naturais uma restrição à expansão
econômica.
Nesta perspectiva, segundo, Costanza e Daly (1987), a Economia Ecológica
surge, sobretudo, por uma insatisfação entre os pesquisadores, que se debruçavam
para discutir tanto assuntos econômicos, quanto ambientais, tendo como base o
enfoque reducionista da teoria econômica convencional. Tais estudiosos, segundo
os autores supracitados, destacavam que a temática envolve uma complexidade que
a economia ambiental não era capaz de responder, uma vez que era analisada
sobre preferências individuais e da ecologia convencional, desconsiderando as
intervenções humanas nos estudos dos ecossistemas naturais.
Segundo Van Den Berg (2000), a Economia Ecológica com o principal
objetivo de propor soluções estruturais para os problemas ambientais, traz implícita
a ideia de integração dos conceitos das ciências econômicas e naturais, oferecendo
uma perspectiva integrada e biofísica das interações meio ambiente-economia.
De acordo com Costanza (1994: 111), ‘a economia ecológica é uma
nova abordagem transdisciplinar que contempla toda a gama de
inter-relacionamentos entre os sistemas econômico e ecológico’.
‘[Ela] engloba e transcende esses limites disciplinares e vê a
economia humana como parte de um todo superior. Seu domínio é a
totalidade da rede de interações entre os setores econômico e
ecológico’. (ANDRADE, 2009, p. 1).

Assim, os eixos centrais da Economia Ecológica apresentam-se de forma
totalmente antagônica se comparados com os da economia ambiental, pois, agora, a
economia passa a ser entendida como um subsistema aberto dentro de um sistema
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maior, o qual é finito e não aumenta, ou seja, reconhecem-se os limites biofísicoecológicos do sistema econômico.
[...] a convencional enxerga a economia como um todo, e quando
chega a considerar a natureza, o meio ambiente, ou a biosfera, estes
são entendidos como partes ou setores da macroeconomia: florestal,
pesqueiro, mineral, agropecuário, áreas protegidas, prontos
ecoturisticos etc. Exatamente o inverso da economia ecológica, para
qual a macroeconomia é parte de um todo bem mais amplo, que a
envolve e a sustenta: a ecossistêmica [...] (CECHIN; VEIGA, 2010b,
p. 33-34).

Por assim ser um sistema aberto, alimenta-se de energia e de materiais, logo,
a proposta tradicional de um recliclador perfeito, com a produção de trabalho
consumindo a mesma energia e os mesmos materiais é totalmente descartada.
Neste sentido, propõe-se uma nova visão do sistema econômico, a qual
critica severamente o mecanicismo e a lógica do sistema circular e isolado. Assim,
de acordo com a discussão proposta por Cechin e Veiga (2010a), a qual corrobora
com o texto de Martínez Alier (1998), a termodinâmica apresenta-se como decisiva
para tal discussão.
Neste sentido, a Economia Ecológica (Figura 2) baseia-se na análise das Leis
da Termodinâmica, que estudam as relações entre energia, calor e trabalho, por
meio da primeira e da segunda lei, sendo respectivamente, a Lei da Conservação da
Energia e a Lei da Entropia, colocando em destaque a análise biofísica dos fluxos
materiais e energéticos, sendo assim a mais econômica das leis físicas, conforme
relata Georgescu-Roegen (1971 apud GLENDALE, 1997).
O olhar para o mundo a partir do ponto de vista biofísico ou ecológico
levou naturalmente a que as bases conceituais e teóricas biofísicasecológicas entrassem no debate em torno do processo econômico.
Destas bases, por sua condição mais fundamental, a análise dos
fluxos materiais e energéticos ganha destaque significativo para a
discussão do funcionamento do sistema econômico, uma vez que
este fluxos constituem aspectos básicos do lado real deste sistema –
os quais são todavia negligenciados na economia convencional.
(AMAZONAS, 2001, p. 90).
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Figura 2 – Economia Ecológica

Fonte: Adaptado pela autora Martínez Alier (1998, p. 54)

A Economia Ecológica vê o planeta Terra como um sistema aberto à entrada
de energia solar. A economia necessita de entradas de energia e de materiais,
produzindo assim dois tipos de resíduos: o calor dissipado (pela Segunda Lei da
Termodinâmica) e os resíduos materiais. O funcionamento da economia tanto exige
um fornecimento adequado de energia e materiais (e a manutenção da
biodiversidade) quanto exige poder dispor dos resíduos de maneira nãocontaminante.
O que mais interessa, portanto, é entender que a Terra é
atravessada por um fluxo de energia extremamente significativo, que
é finito e não crescente. Entra na forma de luz solar e sai como calor
dissipado. O pressuposto da economia convencional é que não há
limites, postos pelo ambiente, à expansão da atividade humana. Mas
como a economia é um subsistema aberto desse imenso sistema
fechado, qualquer expansão da macroeconomia implica um custo.
(CECHIN; VEIGA, 2010b, p.34).

Considerando que a primeira lei da termodinâmica define que as quantidades
de energia e matéria do universo são constantes, a interpretação direta que se faz é
de que nenhuma das duas pode ser criada, ou então, destruída, ou seja, “[...] nada
se perde, nada se cria [...]”. Assim, aponta-se a maior contradição com a economia
convencional, pois, sobre o prisma da Economia Ecológica, a base material utilizada
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para reprodução do sistema econômico é finita, dado que o universo é um sistema
isolado, ou seja, nele não há troca de matéria, tampouco, energia.
Referente à segunda lei da termodinâmica, a entropia2 define que nem toda
energia pode ser transformada em trabalho, uma vez que, parte desta energia
dissipa-se em calor, não podendo ser reaproveitada.
A energia e matéria aproveitáveis são de baixa entropia, todavia, quando
utilizadas para a manutenção do sistema tornam-se de alta entropia, ou seja, a
entropia do universo tende a aumentar.
[...] toda a vida econômica se alimenta de energia e matéria de
baixas entropias, e gera como subprodutos resíduos de alta entropia.
Por isso, não pode ser entendida como um moto-perpétuo. Ou seja,
concentrados no fluxo circular monetário, os economistas se
esqueceram do fluxo metabólico real. (CECHIN; VEIGA, 2010b, p.
36).

Ao considerar o processo como unidirecional, sua abordagem permitiu
avaliações realistas da sustentabilidade ambiental do desenvolvimento. No limite, o
único fluxo de entrada no processo econômico é o de recursos naturais, e de saída é
o de resíduos, assim, ambos, depleção de recursos e poluição são inevitáveis.
Neste sentido, o sistema econômico promove transformações/produções
qualitativas, uma vez que, transforma matéria-prima em produtos que a sociedade
valoriza e, como consequência, gera resíduos, que não retornam em sua totalidade
ao sistema, exceto, aqueles que forem reciclados e que poderão ser parcialmente
utilizados.
Referente à complementaridade entre capital natural e capital produzido, para
que haja a sustentabilidade do sistema econômico é preciso que se considere a
capacidade de carga do planeta. Neste sentido, bem diferente da economia
convencional que trata do assunto exclusivamente como uma questão de alocação,
a Economia Ecológica, pautada nas diretrizes da Sustentabilidade Forte, entende
que não é possível substituir fatores primários de produção (capital natural) por
capital construído.

2

“Entropia é a medida atrelada à quantidade de energia interna não-utilizável ou perdida
dadas as transformações ocorridas no sistema no que concerne à viabilidade de produzir
trabalho. A parcela da energia interna de um sistema não disponível para produzir trabalho é
dada pelo produto da entropia pela temperatura absoluta do sistema.” (WIKTIONARY,
2013).
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O que realmente opõe os economistas ecológicos a todas as outras
correntes não é, portanto, o uso de técnicas de valoração. O
verdadeiro pomo da discórdia é o seguinte: recursos naturais e
capitais são geralmente complementares e não substitutos. Pensar,
como os convencionais, que eles possam se substituir, é contrariar
duas leis da termodinâmica. (VEIGA, 2007, p. 40).

Existe de fato, o potencial para que mais bens possam ser produzidos a partir
de uma mesma quantidade de recursos energéticos e materiais. Mas, uma vez
alcançado o limite termodinâmico da eficiência, a produção fica totalmente
dependente da existência do provedor de recursos adicionais, que é o capital
natural. À medida que se chega mais perto deste limite, a dificuldade e o custo de
cada avanço tecnológico aumentam. (CECHIN; VEIGA, 2010b, p. 42).
Neste sentido, Amazonas (2002) e Andrade (2010) concluem que a grande
distinção entre as correntes, é que a econômica ecológica trata, com toda a atenção
que a temática exige, a finitude dos recursos naturais que sustenta a base
econômica e ainda abomina o uso irresponsável destes, adotando uma postura de
ceticismo, que coloca a sociedade em uma situação de escassez generalizada, se
mantidos os atuais padrões do sistema econômico.
Em outras palavras, o crescimento econômico não ocorre no vazio.
Muito menos é gratuito. Ele tem um custo que pode se tornar mais
alto que o benefício, gerando um ‘crescimento antieconômico’, ideia
sem sentido para qualquer economista convencional. Trata-se de
uma fronteira intransponível: por recusar este reducionismo, a
economia ecológica considera que o crescimento possa ser
econômico e antieconômico. (CECHIN; VEIGA, 2010b, p.34).

Entende-se por crescimento des-econômico ou antieconômico, aquele que
ultrapassa a escala ótima da capacidade máxima de absorção do meio ambiente em
renovar os recursos naturais e absorver os resíduos, fazendo com que o custo
ambiental da expansão da economia se torne superior aos benefícios que esta
confere. Assim, a partir de certo ponto, o custo marginal (ambiental) gerado pelo
crescimento da economia supera o seu benefício, representando uma situação de
des-utilidade marginal crescente, que leva ao declínio do capital natural, refletindo
em uma catástrofe ambiental, dado o esgotamento dos bens e dos serviços
ambientais.
Victor Lebow, analista de vendas, em meados dos anos 50, disse:
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Our enormously productive economy demands that we make
consumption our way of life, that we convert the buying and use of
goods into rituals, that we seek our spiritual satisfaction, our ego
satisfaction, in consumption...We need things consumed, burned up,
worn out, replaced, and discarded at an ever increasing rate.
(LEBOW, 1950 apud LEONARD, 2007)

4.3 Os desafios da Valoração Ambiental e suas implicações ao Desenvolvimento
Sustentável
Por meio da discussão entre as principais correntes econômicas que tratam a
questão ambiental, foram resgatados os fundamentos teóricos das relações entre o
meio ambiente e o sistema econômico. Nesta perspectiva falta ainda enfocar as
duas discussões que passam a ser ponto central de atenção para ambas, sendo a
primeira a adoção do conceito de Valor Econômico e a segunda, não menos
importante, do Desenvolvimento Sustentável. Assim,
[...] observa-se que estes dois elementos, o conceito de
Desenvolvimento Sustentável e a Valoração Econômica Ambiental,
têm sido levados a uma aproximação entre si, uma vez que a busca
da aplicação concreta do conceito de Desenvolvimento Sustentável
passa a requerer mecanismos valorativos quantificadores, ao passo
que à Valoração Ambiental é progressivamente colocada a
importância de ter a ideia de Sustentabilidade e de Desenvolvimento
Sustentável como objetivo e critério valorativo. (AMAZONAS, 2001,
p. 1).

A princípio, o caudaloso debate encetado pela relação entre o crescimento
econômico e a exaustão dos recursos naturais passa a ser entendido sobre duas
óticas distintas, assim conhecidas como a visão ambientalista pessimista e a visão
desenvolvimentista otimista. Se por um lado os critérios da sustentabilidade
deveriam nortear as atividades econômicas, dado que seu desenvolvimento
direciona

para

a exaustão

dos recursos

naturais, por outro,

o mesmo

desenvolvimento traz a superação dos limites impostos pelos recursos naturais,
fazendo com que os danos ambientais sejam considerados apenas em termos de
custos econômicos, sendo necessário, desta forma, valorá-los.
Exatamente sobre este viés, dentre todo o arcabouço teórico proposto pela
Economia Ambiental Neoclássica, destaca-se como mais positivo, exatamente, o
fato desta dar existência ao valor econômico dos bens e serviços ambientais. Em
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contrapartida, sua maior fronteira reside na tentativa de incorporar o conceito de
Desenvolvimento Sustentável.
Sobre a ótica ecológica, a questão da Valoração é absorvida, contudo, vem
sofrendo

inúmeras

intervenções

no

sentido

metodológico,

para

fins

de

aperfeiçoamento; já referente ao Desenvolvimento Sustentável, pode-se afirmar que
tal teoria não incorpora o conceito, mas, faz dele seu ponto de partida.
Esta seara corrobora com a proposição de que é necessária a integração
tanto da valoração quando da sustentabilidade, associando-se de forma cada vez
mais intensa, para o fim da complementaridade.
Deste modo, constata-se na literatura esforços num duplo sentido:
(a) o da economia neoclássica procurar incorporar, nos seus termos,
a problemática do DS; (b) o dos debatedores da questão do DS
buscarem a materialização desta em critérios normativos
econômicos, mais especificamente na forma de valores econômicos,
no âmbito da tomada de decisão dos agentes.
Assim, DS e Valoração passam a se associar mutuamente de forma
cada vez mais estreita, buscando um encontrar no outro seu sentido
mais completo [...] (AMAZONAS, 2001, p. 6).

Este processo de fusão entre ambas as correntes não se faz de forma
simples, uma vez que, tais fundamentos aparecem como incompatíveis dentro de
cada uma das escolas econômicas. Neste sentido, revisita-se a lógica central de
cada uma das teorias e faz-se uma análise individualizada sobre valoração e
sustentabilidade em ambas as perspectivas, com o objetivo essencial de entender o
que pode ser utilizado de melhor de cada uma delas.
Apoiando-se sobre o prisma da escola tradicional, apresentam-se os
conceitos de valoração ambiental, que, até o presente momento, são ainda os de
maior amplitude de aplicação e uso.
O meio ambiente ao desempenhar funções imprescindíveis à vida
humana apresenta, em decorrência, valor econômico positivo mesmo
que não refletido diretamente pelo funcionamento do mercado.
Portanto, não é correto tratá-lo como se tivesse valor zero, correndo
o risco de uso excessivo ou até mesmo de sua completa
degradação. Um princípio básico a ser observado é que o ambiente e
o sistema econômico interagem, quer através dos impactos que o
sistema econômico provoca no ambiente, quer através do impacto
que os recursos naturais causam na economia. (MARQUES;
COMUNE, 1996, p. 22).
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Pautada nas formulações da Economia da Poluição, a qual traz em seu bojo
de discussão o conceito de externalidades, o maior desafio para esta teoria seria
como obter o valor do custo social, ou seja, como mensurar monetariamente as
externalidades, dado que não existe um mercado para definição destes preços.
A valoração ambiental coloca-se desta forma como centro de discussão, dado
o caráter público dos bens ambientais, imprimindo a necessidade de desenvolver
métodos para a definição de tais valores, os quais se pautam nas preferências
individuais e na Disposição-a-Pagar dos indivíduos.
Neste sentido, os valores ambientais devem ser definidos tendo como
premissa a mesma lógica em que se formam os preços de mercado. Assim, quer
seja um benefício, ou então, um prejuízo ambiental, tudo estará atrelado em termos
de utilidade e maximização do bem-estar dos indivíduos, para garantir um benefício,
ou então, para prevenir um dano.
Tal lógica implica a necessidade da valoração ambiental considerar para
definição do Valor Econômico Total, tanto o valor de uso e valor de opção, quanto o
valor de existência. O primeiro diz respeito ao valor de uso corrente, o segundo ao
valor de opção de utilização futura, enquanto que o terceiro está relacionado ao não
uso de um bem natural, ou seja, o valor relativo exclusivamente por sua existência.
Ainda assim, muitas são as incertezas de como valorar os bens e serviços
ambientais da forma mais correta, dadas todas as limitações, decorrentes de
definições arbitrárias sobre os efeitos irreversíveis da sociedade atual sobre as
futuras gerações. Contudo, sua mensuração traz significativa vantagem, uma vez
que, torna mais palpável a importância do meio ambiente para a sociedade.
Nesta perspectiva e considerando o âmago da teoria neoclássica, torna-se
contraditório sugerir que sobre uma lógica utilitarista-individualista encontrem-se os
princípios do Desenvolvimento Sustentável, uma vez que o bem-estar individual
rege, sobretudo, contra a moral da equidade social, que permeia a sustentabilidade.
Nesse sentido, a preocupação com as gerações futuras tem como ponto de partida
na Economia dos Recursos Naturais, a regra de Hotteling.
Como norteadora da otimização da alocação intertemporal da extração dos
recursos ambientais privados, tem-se nesta teoria a evidência da preocupação com
o futuro, no entanto, em termos de sustentabilidade, o grande problema reside no
fato desta lógica ser exclusiva para a extração dos recursos naturais, deixando de
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lado da discussão a intertemporalidade de caráter social, ou seja, das
externalidades, a qual afeta igualmente as gerações futuras.
A partir deste entendimento, as correntes da Economia Ambiental, que até
então se apresentavam como independentes, fundem-se com o objetivo de terem
parâmetros para a discussão da Sustentabilidade e assim promover a utilização
intertemporal sociamente ótima dos recursos naturais, ou seja, o “ótimo social”,
considerando na pauta de análise tanto os bens privados, com seus valores já
comercializados no mercado, quanto os bens públicos, que a partir de então
começam a ser valorados monetariamente.
Assim, por meio da incorporação dos valores ambientais das externalidades,
no modelo intertemporal hotteliano, é possível discutir-se sobre quantidade
socialmente ótima e a discussão embrionária acerca da Sustentabilidade e da justiça
com as gerações futuras fundamenta-se, na Economia Ambiental.
Contudo, ainda com a internalização das externalidades, no modelo
hotelliano, não se faz suficiente para atingir os preceitos da sustentabilidade, em seu
pleno sentido, pois, conforme descreve Amazonas (2001), dois pontos em especial
não comungam com a lógica proposta:
1) a incerteza a respeito dos valores futuros, uma vez que os recursos
ambientais possuem atributos efetivamente ainda não conhecidos;
2) a ausência de externalidades negativas, entre os indivíduos de uma
mesma geração, e também entre gerações: dado ser um modelo de uma
geração,

as

preferências

desta

devem

refletir

corretamente

as

preferências de todas as demais gerações.

Neste sentido, tais pontos mostram-se como intangíveis, ou como o autor
expressa, são totalmente inconsistentes frente à natureza do problema ambiental,
[...] significando algo como dizer: "Suponha que todo o conhecimento
possível, presente e futuro, acerca do Homem e da Natureza, já
exista e seja acessível a todo e qualquer indivíduo, presente e futuro,
e que as preferências individuais de todas as gerações correntes e
futuras, daí derivadas, também já existam (plena e autonomamente),
e suponha que estas sejam refletidas pelos preços de mercado
correntes [...] (AMAZONAS, 2001).
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Enfim, pode-se assim dizer que a tentativa de fundir as discussões da
Economia Ambiental é de fato interessante, contudo, não suficiente para garantir o
princípio da Sustentabilidade.
Sobre a ótica da valoração da Economia Ecológica, dado que os recursos
naturais são os “fornecedores” para a movimentação da economia, “receptores” dos
rejeitos de seu funcionamento e que a exaustão destes recursos, ou então, o
excesso dos rejeitos pode afetar negativamente o sistema econômico, tanto
considerando a sociedade atual, como as futuras gerações, torna-se claro que estes
possuem valores econômicos. O fato reside exatamente no como valorá-los. “A
valoração ambiental é essencial, se pretende que a degradação da grande maioria
dos recursos naturais seja interrompida antes que ultrapasse o limite da
irreversibilidade”. (SCHWEITZER, 1990 apud MARQUES; COMUNE, 1996, p. 22).
A economia ecológica faz uma crítica severa à metodologia tradicional, em
decorrência à soberania das preferências individuais. Apoiando-se nas leis da
termodinâmica, procura valorar os recursos ecológicos com base nos fluxos de
energia líquidas dos ecossistemas e vem desenvolvendo conceitos, métodos e
técnicas que objetivam calcular os valores econômicos detidos pelo ambiente.
Na evolução teórica, a melhor abordagem à incorporação do conceito de
Desenvolvimento Sustentável à análise econômica, a qual rejeitaria o utilitarismoindividualismo seria a Economia Ecológica, uma vez que o novo paradigma mantém
seu objetivo com base na preservação e alocação eficiente do capital natural,
aumento sustentável do bem-estar humano e manutenção das condições de
funcionamento adequado do ecossistema terrestre.
Segundo Martínez Alier (1998), a Economia Ecológica não considera viável a
possibilidade de internalizar as externalidades, tendo como um dos principais
argumentos, a ausência das gerações futuras nas discussões dos mercados atuais e
a incomensurabilidade dos elementos; contudo, apesar da descrença, seus
representantes não descartam, o que o autor supracitado chama de “plano prático”,
ou seja, a utilização dos instrumentos que proporcionarão a redução de impactos
negativos da economia sobre o meio ambiente, guiando-a em direção a uma
economia ecológica.
Ainda de acordo com o mesmo autor, houve um momento em que o efeito
estufa foi apresentado à sociedade como uma benfeitoria, ou seja, uma
externalidade positiva, dado que a queima dos combustíveis fósseis, mediante
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aquela interpretação, favoreceria a humanidade de diversas maneiras, uma vez que
forneceria calor, força e inúmeros benefícios à agricultura. Neste sentido...
De fato, a história do aquecimento global mostra que a critica
ecológica contra a economia ortodoxa não se baseia unicamente no
fato que desconhecemos atualmente as preferências dos agentes
futuros, os quais não podem estar hoje no mercado, e não se funda
unicamente, portanto, na arbitrariedade dos valores dados
atualmente aos recursos esgotáveis ou aos efeitos externos que se
farão sentir no futuro. A crítica ecológica se baseia, ainda, na
incerteza sobre o funcionamento dos sistemas ecológicos, o que
impede radicalmente a aplicação da análise de externalidades. Há
externalidades que não conhecemos. A outras, que conhecemos,
não sabemos dar-lhes um valor monetário atualizado ao não
sabermos sequer se são positivas ou negativas. (MARTÍNEZ ALIER,
1998, p. 72-73).

Assim, para que se atinjam os objetivos do Desenvolvimento Sustentável
torna-se fundamental que os bens e serviços ambientais sejam inseridos à
economia, para tal, sua valoração apresenta-se como pré-requisito para a
viabilização da sustentabilidade, sendo este o maior desafio da EE.
Em verdade, ambas as escolas econômico-ambientais merecem créditos e
suas contribuições apresentam-se como vitoriosas, tendo a teoria neoclássica
trazido como eixo fundamental, à discussão ambiental, o quesito da valoração
econômica e, por outro lado, a ecológica que contribuiu para que o Desenvolvimento
Sustentável se tornasse a questão inescapável a ser tratada em sua teoria.
Over the last decade or so, the comunity of scholars dealing with the
role of the economy and the environment hás settled into two camps:
ecological economics (HTTP://www.ecoeco.org/) and environmental
economics (HTTP://www.aere.org/). Although they share many
similarities,
ecological
economics
is
consciously
more
methodologically pluralist, while environmental economics is based
solidly on the standard paradigm of neoclassical economics. While
neoclassical economics emphasizes maximizing human welfare and
using economic incentives to modify destructive human behavior,
ecological economics uses a variety of methodologies, including
neoclassical economics, depending upon the purpose of the
investigation.
While some observers see the two approaches as competitive
(presenting an ‘either-or’ choice), others, including the author of this
text, see them as complementary. Complementary, of course, does
not mean full acceptance. Significant differences exist not only
between these two fields, but also within them over such topics as the
valuation of environmental resource, the impact of trade on the
environment, and the appropriate means for evaluating policy
strategies for long-duration problems such as climate change. These
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differences arise not only over methodologies, but also the values
that are brought to bear on the analysis. (TIETENBERG, 2006, p.7).

De tal modo, o presente trabalho pauta-se em ambas as escolas, buscando –
o que de melhor – cada uma delas pode contribuir com a discussão acerca da
sustentabilidade. Embora o fundamento da dissertação paute-se na economia
ambiental, toda a análise traz em evidência as contestações da economia ecológica
e suas complementações teóricas; afinal, seria imprudente não considerar as
abordagens disponíveis, na academia, sendo que estas podem fornecer subsídios
para a resolução dos problemas ambientais.
Neste sentido, acredita-se que as propostas de política de meio ambiente
variem de acordo com a abordagem da teoria econômica; no entanto, não se
pretende defender uma em detrimento à outra, mas, busca-se discutir por meio das
políticas públicas, os instrumentos econômicos, que possibilitem a materialização da
sustentabilidade e que garantam uma vantagem competitiva para os municípios.
Frente a tal discussão, cabe nesta ordem direcionar as tratativas do trabalho
para que se discuta como traduzir tais preceitos em termos de apropriações
instrumentais.
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5 INSTRUMENTOS DA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL

A função do Estado é a de atender aos interesses da sociedade; para tal, é
preciso que se desenvolva uma série de ações, nas mais diversas áreas, como por
exemplo: saúde, economia, meio ambiente, educação, segurança etc, considerando
todas suas complexidades e, consequentemente, suas inter-relações. Neste sentido,
para se atingir os resultados que – efetivamente – promovam o bem-estar da
sociedade, os governos utilizam-se das Políticas Públicas.
As políticas públicas nacionais são pautadas na teoria da elite, onde um
pequeno grupo de pessoas exerce um maior poder, sendo que a base é constituída
por uma maioria, cuja influência beira a insignificância, enquanto que a elite produzia
políticas, que atendiam aos seus interesses, dispensando aquelas com aspirações
sustentáveis. Desta forma, o processo político brasileiro resultou em uma
implantação de políticas de cima para baixo, atendendo essencialmente aos anseios
da classe dominante brasileira.
“A sociedade e o meio ambiente estão ambos amparados na mesma
insustentabilidade criada pelas principais correntes de teoria econômica e pelas
políticas implementadas pelos nossos governos”. (PENTEADO, 2008, p. 15).
Assim, em um contexto geral, as políticas públicas são definidas como as
ações desencadeadas pelo Estado, com vistas ao bem coletivo, dado que orientam
os programas do governo relacionados à resolução de problemas sociais, por meio
do retorno das contribuições que a população realiza. Assim, seria dizer que a
política pública é o como e o por quê o governo faz ou deixa de fazer alguma ação
que repercutirá na vida dos cidadãos.
Em verdade,
[...] políticas públicas são produtos de um intrincado processo de
pressões políticas exercidas por grupos da sociedade civil, bem
organizados e influentes politicamente, e das predisposições políticas
do governo em se sensibilizar acerca dessas pressões. Esses grupos
são detentores de agendas bem desenvolvidas e de redes de
comunicação estabelecidas que permitem influenciar os tomadores
de decisões dos Poderes Executivos a alocarem recursos e
executarem políticas públicas de governo nos três níveis de poder: o
federal, o estadual e o municipal. (SILVA; SOUZA-LIMA, 2010, p. 5).
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De acordo com o Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas
Nacionais - Polis (2006), existem cinco fases para o desenvolvimento de uma
política pública, as quais são denominadas como o Ciclo das Políticas Públicas, a
saber:

1) identificação dos problemas sociais, por meio de um diagnóstico, que
reflita as necessidades que merecem ser resolvidas, e a definição das
prioridades;
2) desenvolvimento de um plano de ação para combater os problemas
apresentados anteriormente;
3) definição das ações prioritárias;
4) implementação

das

ações,

por

meio

de

leis

e

procedimentos

administrativos;
5) avaliação dos resultados alcançados.

Na fase um, dado que é imprescindível definir-se o objetivo de cada política
pública e que esta definição é pautada no cenário de sua criação, considerando os
momentos históricos, tanto os grandes acontecimentos em escala mundial e
nacional, quanto fatores mais pontuais, a nível municipal, destaca-se que todas as
questões sociais que merecem ser resolvidas devem ser analisadas, pois, são
relevantes para a definição dos objetivos.
Ainda é preciso considerar que os recursos são escassos e que não é
possível atender a todas as demandas sociais, tornando-se imprescindível que os
agentes públicos definam uma escala de prioridade dos problemas, por meio da
Formação da Agenda, “[...] há mais de 40 anos, Bachrach e Bartz (1962) mostraram
que não fazer nada em relação à um problema também é uma forma de política
pública”. (SOUZA, 2006, p.20). Assim sendo, as prioridades precisam ser definidas.
Na fase dois, o problema deve estar claro, ou seja, a etapa um deve ser muito
bem discutida, para que a partir disto possa se elaborar um plano de ação, com a
clareza que tal etapa exige, permitindo que seja desenvolvido um programa, que em prática - possa solucionar os problemas apresentados como prioridades na
Agenda Governamental, ou seja, que tenham um perfil resolutivo. Destaca-se ainda
que existem muitos planos de ação, que são formulados, sem se saber ao certo, seu
objetivo.
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Em verdade, a definição do objetivo – exclusivamente – não se apresenta
como suficiente, é imprescindível que se defina igualmente as metas almejadas. Por
tal motivo, conclui-se que não existe a melhor política pública, tudo se resumirá ao
resultado que se quer atingir.
A fase três é o momento onde se escolhe quais serão as ações que buscarão
solucionar os problemas definidos como prioritários. Tais escolhas expressam-se,
nesse momento, por meio de leis, decretos, normas, resoluções, dentre outros atos
da administração pública.
Uma vez as políticas públicas definidas e formuladas, os governos traduzem
seus propósitos a partir da criação de planos, programas e/ou projetos, que
produzirão as mudanças almejadas na sociedade e que se apresentam na fase
quatro, a qual se resume como o momento em que as ações são postas em prática.
As políticas públicas podem ser elaboradas, executadas e fiscalizadas nos
planos municipal, estadual e federal. O Estado, em cada um dos três níveis de
governo, é o principal responsável por garantir as políticas públicas.
Por fim, a fase cinco, ou então, a última fase, apresenta-se de forma
fundamental, uma vez que, após as políticas serem postas em ação, devem ficar
submetidas ao acompanhamento e avaliação, a fim de que se verifique se os
objetivos iniciais estão sendo realmente alcançados. Assim sendo, a avaliação de
seu impacto sobre a situação existente e o seu monitoramento devem sem
permanentes.
No Brasil, a política ambiental se comparada às demais políticas setoriais,
teve seu desenvolvimento tardiamente, o qual foi possibilitado em decorrência do
movimento internacional ambientalista, a partir da segunda metade do século XX.
Em relação à questão ambiental, distinguem-se três marcos bastantes distintos, os
quais Sousa (2005) define-os como sendo:
1) ótica corretiva (preponderante nos anos 1970),
2) ótica preventiva (preponderante nos anos 1980), e;
3) ótica integradora (característica dos anos 1990).

O primeiro traz em seu âmago os resultados apresentados pelo Clube de
Roma, com a publicação do relatório intitulado como Limites do Crescimento e a
discussão do panorama apresentado nesta publicação feita pela Conferência das
Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972.
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O diagnóstico apresentado, o qual definia limites e restrições para o planeta,
dissertava sobre as ações ambientais que deveriam ser corrigidas, dado que até
aquele momento, a questão ambiental não era posta em pauta. Logo, o cenário
analisado era representado pela poluição das águas, solo, desmatamento etc., ou
seja,

uma

poluição

ambiental

de

destaque,

resultante

do

processo

de

industrialização.
Desta forma, as propostas apresentadas pelos participantes da conferência,
tinham um caráter – preponderantemente – corretivo, que tratavam de corrigir as
alterações do meio ambiente.
Sucesso ou fracasso muitas das discussões travadas neste encontro não
saíram do papel; todavia, percebe-se que serviram como alavanca para que muitos
países, dos 114 que participaram, revissem a questão ambiental e a levassem para
uma reflexão mais profunda. Assim não foi diferente no Brasil, que em 1988, pela
primeira vez, apresenta a questão do meio ambiente como direito constitucional
garantido.
A partir da Conferência de Estocolmo, o modelo da política ambiental
brasileira configurava-se por meio de uma estrutura baseada no controle da
poluição, sendo viabilizado pela criação dos órgãos estaduais de controle ambiental,
impulsionada pelo cenário internacional, a partir da Convenção de Viena, realizada
em 1985.
Diferente da forma como se vinha discutindo meio ambiente, esta nova fase
marca a preocupação em prevenir a poluição ambiental. Nesta perspectiva,
desenvolveram-se os conceitos de impacto ambiental, com a instituição da Avaliação
de Impacto Ambiental (AIA) como instrumento de prevenção, uma vez que ela se
tornou pré-requisito para a implantação de empreendimentos degradadores do meio
ambiente. Neste sentido, as políticas públicas tinham como foco, não só corrigir as
ações degradantes, mas – preponderantemente – não permitir que elas
acontecessem.
Neste estágio de desenvolvimento das politicas públicas, a questão ecológica
se apresentava como parte fundamental para o processo de tomada de decisões.
Tal percepção nunca havia sido antes experimentada, pois, somente a partir deste
período é que o homem compreendeu-se como parte do ambiente e para tal,
garantir a qualidade ambiental era, sobretudo, garantir a espécie humana no
planeta.
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Nesta perspectiva, a nova ótica propunha-se a combinar aspectos
econômicos e sociais com os ambientais; portanto, configurou-se como a ótica
integradora. O documento que traduziu a nova concepção foi o Relatório Brundtland
(Nosso Futuro Comum), em 1987, por meio do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA) e que teve como principal contribuição a proposição da
concepção de Desenvolvimento Sustentável.
A solução para o problema da distribuição de recursos naturais entre
as gerações se encontra no campo da ética e não no da Economia.
Isso quer dizer que depende de postura ética das atuais gerações
em relação às gerações que ainda estão por vir. Por isso, na hora de
prescrever uma política para a economia de recursos, as
recomendações devem se basear no princípio de minimizar futuros
arrependimentos, e não no princípio de maximizar as utilidades. Tais
políticas devem considerar que uma sociedade é uma entidade
virtualmente imortal, e por isso não pode ser aplicado o mesmo tipo
de raciocínio econômico que se aplica ao indivíduo. (CECHIN, 2008,
p. 89).

As práticas que promovam aspectos de sustentabilidade, tentando ajustar as
formas de desenvolvimento, já estão em pauta há algum tempo; no entanto, ainda
segundo o enfoque de caráter corretivo utilizado no Brasil, em especial, na época
em que o crescimento econômico não deveria ser posto em detrimento por conta da
proteção/conservação do meio ambiente, é uma das principais limitações para a
inserção da sustentabilidade no modelo de desenvolvimento econômico do país, o
qual se pode verificar seus reflexos até a conjuntura atual.
Um dos meios de alcance da sustentabilidade é a realização, pelo Estado,
das políticas públicas, fazendo-se necessário que cada região, país ou município
saiba identificar os problemas de maior destaque, assim como os anseios da
população, para então, propor quais seriam as políticas mais recomendadas para
atingir tais objetivos, sendo estas moldadas para responder às especificidades de
cada nível.
Considerando a diversidade de temas que são incluídos no escopo das
políticas públicas, esta análise tratará a sustentabilidade municipal, tendo como
ponto de partida, as diretrizes que orientam as questões urbanas, para então
discutir-se suas relações diretas com o meio ambiente, ou seja, “É o conjunto de
objetivos, diretrizes, e instrumentos de ação de que o Poder Público dispõe para
produzir efeitos desejáveis sobre o Meio Ambiente” (BARBIERI, 2013, p.5)
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Em decorrência dos impactos ao meio ambiente, resultantes do padrão de
crescimento e desenvolvimento, a questão ambiental tornou-se item fundamental
para qualquer agenda de políticas públicas. Assim, verifica-se a ascensão da
temática nas agendas governamentais, em especial, devido suas interferências nas
atividades dos agentes econômicos, uma vez que a concepção da política ambiental
influencia diretamente as demais políticas públicas, por isso, justifica-se a constante
discussão sobre seus instrumentos.
Compatibilidade com políticas de outros setores e coordenação
intersetorial. Os objetivos ambientais precisam ser realistas e
consistentes com o clima político predominante. Se um governo der
prioridade à manutenção da produção e do emprego, os objetivos
ambientais que ameaçarem estas metas serão ignorados. As
iniciativas dos órgãos de controle ambiental devem estar
coordenadas com os de outros organismos governamentais, em
todos os níveis de governo. (MARGULIS, 1996, p. 32).

De tal modo, para suporte à decisão de quais são os objetivos mais realistas,
os formuladores das políticas precisam tomar conhecimento sobre os instrumentos
disponíveis para refrear os impactos negativos ao meio ambiente, considerando
exaustivamente todas suas potencialidades e fragilidades, para que, frente à
realidade administrativa e financeira, definam pelos instrumentos que atinjam – da
melhor forma – os resultados desejados, em termos de sustentabilidade.
De acordo com o Word Bank (1997, p. 6 apud MORAES, 2009, p. 85), os
instrumentos da política são classificados em quatro distintas categorias, por meio
de uma matriz direcionada para o desenvolvimento sustentável, sendo elas:
Utilização de Mercados, Criação de Mercados, Regulamentação ambiental e
Engajamento da sociedade. Segundo Moraes (2009), a classificação dos
instrumentos costuma ser diversificada, não havendo uma preferida, assim os
cientistas políticos classificam os instrumentos em três grandes grupos, a saber:
1) Instrumentos de Comando e Controle (Legais);
2) Instrumentos Econômicos (ou de Mercado), e;
3) Instrumentos Informativos (ou de Comunicação).

Cada um traz suas importâncias para diferentes contextos de suas
aplicações, buscando contribuir de forma mais eficiente para atingir as metas do
Desenvolvimento Sustentável. Neste sentido, as políticas públicas de gestão
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ambiental devem ter como objetivo, além da questão de recursos, com fins de
proteção do meio ambiente, a orientação na solução de conflitos sociais que
envolvam questões ambientais, tendo em vista o bem-estar social e a conservação
de recursos para as futuras gerações.
Para alcançar seus objetivos, a política ambiental pauta-se, em especial,
sobre dois grandes grupos de instrumentos, os chamados Instrumentos de Comando
e Controle, tradicionalmente os mais usados, e os Instrumentos Econômicos, que
vem adquirindo papel crescente. Neste sentido, o presente trabalho trará a
discussão, de forma mais contundente, para os instrumentos supracitados.

5.1 Instrumentos de Comando e Controle (ou Legais):

Os instrumentos de regulação direta ou instrumentos de C&C são os mais
comumente utilizados pelo poder público que, na maior parte das vezes, a eles se
limita. Refere-se à atuação pública, para modificações no comportamento dos
agentes poluidores, por meio da criação de leis, regulamentações e limites técnicos
(comando) e a verificação e medição destes parâmetros (controle).
Os instrumentos de comando e controle foram os primeiros a serem
estabelecidos para proteção ambiental e, durante anos, foram os mais populares.
Dentro de um recorte histórico, estes instrumentos surgem aproximadamente
na década de 50, de acordo com Lustosa, Cánepa e Young (2010) como resposta a
morosidade dos tribunais, dado que até este momento tudo se resolvia por meio de
disputas jurídicas, quando a vítima das externalidades negativas ambientais
questionava os agentes poluidores pelos impactos sofridos, no âmbito da esfera do
Direito Civil. Gradativamente, a disputa pontual para cada caso, tornou-se inviável,
pela questão do tempo demandado para a resolução dos litígios, que a cada novo
momento acumulava mais casos para resolução.
Assim, a política pautada no comando e controle substitui progressivamente
as resoluções no tribunal, por meio da definição e imposição para cumprimento de
padrões de emissão de poluentes e/ou utilização de recursos naturais, por parte do
agente poluidor e/ou degradador, ratificando, desta forma, a intervenção do Estado,
alterando um cenário, até então de morosidade, para uma celeridade nunca antes
experimentada pelas “vitimas” das externalidades negativas.
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Nesta lógica, Serôa da Motta e Young (1997) afirmam que a grande vantagem
destes instrumentos é o fato de se apresentarem com uma elevada eficácia
ambiental, dado que a partir da definição da norma, esta tende a ser cumprida pelo
cidadão e, em caso do não cumprimento, aplicam-se sanções e penalidades ao
infrator. Ainda dentro da perspectiva dos instrumentos de C&C, outra característica
que se apresenta é o fato da determinação da melhor tecnologia para que os
padrões de emissão sejam atendidos.
De acordo com Margulis (1996), os principais instrumentos de comando e
controle utilizados na gestão ambiental são as licenças, o zoneamento e os padrões:


as licenças são utilizadas pelos órgãos reguladores ambientais para
autorizar a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e/ou atividades que façam uso dos recursos naturais,
que de certa forma sejam potenciais poluidores, ou então, causadores de
degradação ambiental;



o zoneamento é um conjunto de regras para ordenamento do uso do solo,
com o objetivo primordial de definir aos agentes econômicos a
compartimentação do território, por meio da definição de tipos de uso
mais adequados para certas atividades;



os padrões são os limites – definidos por leis, normas ou resoluções –
para as perturbações ambientais e dividem-se em:
o

padrões de qualidade ambiental: limites máximos admissíveis de
concentração de poluentes no meio ambiente;

o

padrões de emissão: limites máximos admissíveis para as
concentrações ou quantidades totais a serem despejadas no
ambiente por uma fonte de poluição;

o

padrões tecnológicos: padrões que determinam o uso de tecnologias
limpas (equipamentos antipoluição);

o

padrões de desempenho: tipos de padrões de efluentes que definem
medida de performance, e ;

o

padrões de produto e processo: teto legal de descarga de efluente
por unidade produzida, visando à geração de produtos “mais
limpos”.
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Em contra partida, a instituição destes instrumentos revela inúmeros
percalços, que de certa forma, compromete atingir – em sua plenitude – o objetivo
maior, que é garantir a sustentabilidade.
O primeiro ponto que se coloca para discussão é exatamente o fato de que,
para assegurar a obediência à lei, regulamentações e limites técnicos, faz-se
imprescindível uma fiscalização contínua, por parte dos órgãos de controle
ambiental, exigindo fortes investimentos, devido aos custos administrativos muito
elevados para sua implementação.
Caracteriza-se ainda tal instrumento como injusto, dado que não se faz
distinção entre os poluidores, ou seja, independentemente do porte da empresa e
consequentemente da quantidade de poluição que cada uma é responsável – por
exemplo – todos serão exigidos dentro do mesmo padrão.
Ainda como uma barreira a ser transposta, baseado na concepção de C&C
cita-se o fato de que o poluidor não é encorajado a introduzir novos equipamentos,
buscando o aprimoramento ambiental de sua atividade, ou seja, uma vez atingido o
padrão ou emitida a licença, o agente não melhora seu processo, objetivando a
redução do impacto, pois não há nenhum incentivo para ir além.
Por fim, os instrumentos do tipo C&C não estão essencialmente preocupados
com os efeitos econômicos ou com os custos em que os poluidores/degradadores
possam incorrer para atingir o controle e como reflexo direto à esta falta de
observação, muitas são as deficiências apontadas.
Em busca de se atingir os objetivos das políticas, as ferramentas e as
estratégias adotadas pautaram-se, em sua maioria, no controle direto sobre o uso
dos recursos naturais e, ainda que se destaque inúmeros pontos positivos da
aplicação das políticas ambientais postas em prática baseadas no comando e no
controle, vale ressaltar uma necessidade de se desenvolver novos instrumentos, de
caráter menos reducionista. Assim, observam-se crescentes questionamentos sobre
sua real eficácia, permitindo, uma maior atuação dos mecanismos econômicos.
Neste sentido, de forma a solucionar as insuficiências vivenciadas pela
utilização dos instrumentos de C&C, busca-se, por meio dos instrumentos
econômicos, induzir os agentes sociais à práticas mais sustentáveis.
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5.2 Instrumentos Econômicos (ou de Mercado):

As atividades econômicas usualmente produzem externalidades negativas, as
quais comprometem o bem-estar da parcela da sociedade, por elas afetada. Uma
das formas de corrigir esses efeitos adversos, ou seja, de corrigir as perdas de bemestar, é por meio da utilização de Instrumentos Econômicos. A proposta é que o
agente causador da poluição ou degradação ambiental, de alguma forma, internalize
as externalidades ambientais negativas das suas atividades econômicas ou
compense as pessoas afetadas e o meio ambiente.
“Por incentivos econômicos entende-se todo o mecanismo de mercado que
orienta os agentes econômicos a valorizarem os bens e serviços ambientais de
acordo com sua escassez e seu custo de oportunidade social”. (SERÔA DA MOTTA,
1993, p. 43 apud ALMEIDA, 1998, p. 48).
Os instrumentos econômicos atuam, justamente, no sentido de alterar o preço
(custo) de utilização de um recurso, internalizando as externalidades e, portanto,
afetando o seu nível de utilização, ou seja, a degradação ambiental passa a ser
entendida como a diferença entre os custos privados e sociais. Assim, representam
uma das estratégias de intervenção pública, complementar aos tradicionais
mecanismos de comando e controle, que busca aperfeiçoar o desempenho da
gestão e sustentabilidade ambiental, influenciando o comportamento dos agentes
econômicos e corrigindo as falhas de mercado.
Não há dúvida de que a teoria econômica que oferece um suporte
imediato para a discussão de instrumentos de política ambiental é a
microeconomia neoclássica, especificamente seu conceito de
externalidades. Aplicar instrumentos econômicos - em especial, as
environmental taxes - que ‘internalizem’ as externalidades no
processo de decisão do agente agressor do meio ambiente, fazendo
valer o princípio do "poluidor-pagador", é a orientação vencedora no
debate internacional sobre política ambiental. (ALMEIDA, 1997, p. 2).

Neste sentido, a proposta dos IE’s é que sejam aplicados visando incentivar a
mudança de comportamento das pessoas, uma vez que proporcionarão a melhoria
ambiental e econômica, por meio da maior eficiência produtiva e da equidade.
An incentive is something that attracts or repels people and leads
them to modify their behavior in some way. An “economic incentive”
is something in the economic world that leads people to channel their
efforts at economic production and consumption in certain directions.
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We often think of economic incentives as consisting of payoffs in
terms of material wealth, people have an incentive to behave in ways
that provide them with increased wealth. But there are also
nonmaterial incentives that lead people to modify their economic
behavior; for example, self-esteem, the desire to preserve a beautiful
visual environmental, or the desire to set a good example for others.
(FIELD; FIELD, 2009, p. 5)

Com base neste entendimento, faz-se necessário destacar que os IE’s
apresentam alguns pontos em comum, em 1989 de acordo com a Organisation for
Economic Co-operation and Development (2003), a saber:


a existência de um estímulo financeiro;



a possibilidade de uma ação voluntária;



o envolvimento de autoridades governamentais, e ;



a intenção de ( diretamente ou indiretamente) manter ou melhorar a
qualidade ambiental, por meio da aplicação deste instrumento.

Segundo, Serôa da Motta e Young (1997) os IE’s podem ser classificados em
dois tipos, sendo os incentivos que atuam na forma de preços e os incentivos que
atuam na forma de prêmios, devendo ser utilizados de forma combinada. Young
explicou ainda, que “A economia verde envolve as duas coisas: onerar as atividades
que não são desejáveis para que com essa massa de recursos você financie as
atividades que devem ser desenvolvidas [...]” (YOUNG, 2012 apud MARTINS, 2012).
Neste sentido o financiamento do processo de sustentabilidade
contínua deve vir de fontes estáveis e duradouras, tais como os
subsídios e recursos tributários que são coletados pelos cofres
públicos, combinados com os recursos de orçamento da União e dos
Estados destinados aos planos e projetos de desenvolvimento, ou
seja, recursos permanentes, tanto para resolver problemas
ambientais (ex. recuperar áreas desmatadas, sanear rios, tornar a
agricultura mais sustentável, colocar filtros em chaminés), como para
desenvolver ações pró-ativas e criativas para melhorar as condições
sócio-ambientais (ex. preservar áreas verdes, desenvolver economia
solidária, reciclar lixo, educar a população, diminuir impostos de
quem protege o meio ambiente, entre muitos outros). Neste contexto
a arrecadação tributária constitui importante fonte de recursos para
financiar o processo de sustentabilidade, conforme enfatizado por
vários autores (OECD, 2001; Dalal-Clayton e Bass, 2002; Haddad,2
002). Incentivos fiscais são mecanismos legais capazes de fomentar
ações de interesse da sociedade em geral, como o repasse de
recursos públicos, por meio de deduções fiscais (WWF, 2006 apud
BRAUN, 2009, p. 9-10)
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5.2.1 Incentivos que atuam na forma de preços

Os incentivos que atuam na forma de preços são geradores de receita aos
cofres públicos e é na seara da intervenção por indução que o Estado pode valer-se
da política fiscal para alcançar finalidades específicas. Sobre a perspectiva da
tributação sobre as ações relacionadas ao meio ambiente desenvolve-se o princípiopoluidor-pagador (PPP), estruturado de forma a desincentivar a degradação
ambiental.
Sobre tal prisma, tais incentivos, por sua vez, subdividem-se em aqueles que
atuam diretamente nos preços, por meio de tributos, que consistem em cobrança
direta pelo nível de poluição ou uso de um recurso natural, por meio de um imposto,
por exemplo, ou então, incentivos que atuam indiretamente nos preços, os quais
procuram estabelecer níveis desejados de uso do bem ou serviço ambiental, a
saber:
O Estado, por meio do uso dos incentivos, busca mudar o comportamento da
sociedade, contudo, sem aplicar penalidades pela não adesão à proposição
estimulada, assim, os incentivos atuando diretamente nos preços, podem ser
entendidos como uma sofisticação da cobrança, na sua forma mais simples,
aplicada pelos instrumentos de C&C, a qual é realizada por um tipo de multa
aplicada sobre o uso acima do padrão ambiental estipulado por lei, ou seja, pelo não
atendimento aos padrões ambientais, cujo valor é determinado proporcionalmente a
este excesso.
Sobre a perspectiva dos incentivos aplicar-se-ia uma cobrança sobre o nível
permitido por lei, com valores inferiores, no objetivo de incentivar menores níveis de
poluição e uso. Neste caso de níveis legalmente aceitos, a cobrança é entendida
como um imposto e não como uma multa, uma vez que não se trata de atendimento
a um requisito legal.
Para que os incentivos sejam – efetivamente – aceitos, é imprescindível que
eles sejam fortemente atrativos, na medida em que gerem posições de vantagem.
Para tal, o Estado “[...] privilegia determinadas atividades em detrimento de outras,
orientando os agentes econômicos no sentido de adotar aquelas opções que se
tornarem economicamente mais vantajosas”. (SCAFF, 2001, p. 107).
No mais, ressalva-se que, muitas vezes, a cobrança feita ao cidadão, num
primeiro momento, é entendida como desnecessária. A má interpretação dos
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motivos reais pelo novo imposto/taxa é decorrente da falta de uma orientação
educacional, no sentido de esclarecer aos contribuintes os benefícios financeiros e
os ganhos ambientais. Se não houver o cuidado, por parte do governo, em tornar
translucida tal relação, é certo que o descontentamento será generalizado, dado que
para a população a única certeza será o aumento da carga tributária.
A classificação apresentada para os instrumentos econômicos expostos a
seguir é a mais usualmente encontrada na literatura, tendo como referência principal
as definições propostas pela Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), e demais contribuições de autores que tratam o tema como
Almeida (1997), Moraes (2009) Thomas e Callan (2010), entre outros.


Taxas: pautadas no princípio do poluidor-pagador, onde aquele que gera
a poluição deve pagar pelos danos, as taxas são preços a serem pagos
pela poluição, onde os agentes poluidores incorporam os custos dos
danos que causam ao ambiente. Os principais tipos de taxas cobrados
são:
o

taxas sobre efluentes: são definidas de acordo com a quantidade e a
qualidade das substâncias poluentes lançadas no meio ambiente;

o

taxas sobre o usuário: são definidas de acordo com os custos de
coleta e tratamento dos poluentes, podendo seu valor alterar com o
volume do produto tratado;

o

taxas sobre o produto: são definidas de acordo com os produtos
que, no seu processo de produção ou de consumo, são danosos ao
meio ambiente. Tais taxas também são aplicadas sobre aqueles
produtos que necessitam da criação de mecanismos especiais de
remoção ou armazenagem, quando terminada sua vida útil;

o

diferenciação de taxas: taxas mais baixas destinadas à favorecer
produtos ambientalmente corretos.



Sistema de Devolução de Depósito: sempre que consumidores optarem
pela aquisição de produtos potencialmente poluidores serão obrigados a
pagar um depósito de certo valor. Uma vez devolvidos os produtos
usados, ou então, seus resíduos a centros autorizados de reciclagem ou
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reutilização, o valor de seu depósito é devolvido. Sistemas de depósito e
reembolso são comumente usados para a reciclagem de latas de
alumínio, baterias, embalagens de pesticidas e fertilizantes, vidros,
carrocerias de automóveis e outros.

Já os incentivos que atuam indiretamente sobre os preços estabelecem níveis
de uso do recurso natural ou serviço ambiental, por meio de certificados ou direitos
de propriedade que são distribuídos entre os usuários ou produtores. Tal proposta
pauta-se sobre a criação de mercados artificiais onde os poluidores podem comprar
ou vender direitos de poluição, seja para o momento atual, ou seja, para o futuro.


licenças/certificados: por meio das licenças de comando e controle, o
órgão ambiental permite certo nível de poluição, emitindo licenças
específicas para determinada quantidade. Sobre a lógica dos incentivos
econômicos, tais licenças são comercializáveis. Objetiva-se desta forma,
reduzir gradualmente o número total de licenças, atingindo assim a meta
de qualidade ambiental. Neste sentido, os agentes poluidores, cujos
custos marginais de controle forem menores que o preço de uma quota de
poluição, devem instalar equipamentos de controle, enquanto os demais
devem comprar licenças.

Sumariza-se que, com a utilização dos incentivos, atuando na forma de
preços, será possível, não só, induzir o comportamento do usuário do recurso
ambiental e poluidor do meio ambiente, mas, maximizar o bem-estar social,
corrigindo o preço de mercado de um recurso de forma que este preço represente o
custo social total e, complementarmente, gerando receita para o autofinanciamento
do sistema de gestão.

5.2.2 Incentivos que atuam na forma de prêmios

Os incentivos que atuam na forma de prêmios, por sua vez, exigirão
comprometimento por parte dos recursos públicos e sobre a perspectiva desenvolvese o princípio-poluidor-recebedor (PPR), cujo objetivo é transferir recursos para
aqueles agentes que contribuem com o meio ambiente de forma sustentável:
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Subsídio: os subsídios podem ser considerados todas as formas de
assistência financeira, apresentando o objetivo único de incentivar os
agentes poluidores a reduzir suas emissões ou a reduzir seus custos de
controle, ou então, aqueles que são destinados à empresas que
enfrentam problemas para o cumprimento dos padrões ambientais
estabelecidos. Os principais tipos de subsídios são:
o

concessões/subvenções: assistência financeira não reembolsável,
ofertada aos agentes poluidores, para que medidas de redução de
poluentes sejam adotadas;

o

empréstimos/créditos subsidiados: assistência financeira oferecida à
poluidores com juros mais baixos do que as práticas de mercado, a
fim de que adotem práticas de anti-poluição;

o

incentivos fiscais: na aplicação de medidas anti-poluição, os agentes
podem ser beneficiados, por meio da depreciação acelerada ou
outras formas de isenção ou abatimento de impostos.

Segundo Serôa da Motta, Ruitenbeek e Huber (1996) a OCDE, em 1989,
analisou as políticas de gestão ambiental de diversos países e identificou mais de
cem tipos diferentes de IE’s implantados, abarcando desde impostos sobre
embalagem, taxas sobre emissões, licenças comercializáveis, esquemas depósitoreembolso, até bônus de desempenho e muitos outros. O que mais se destacou
nesta análise somada às contribuições de Serôa da Motta e Young (1997) e Serôa
da Motta e Mendes (1996), entretanto, é que a experiência tem demonstrado que
fazer uso dos IE’s tem possibilitado:


reduzir os custos resultantes do cumprimento da legislação e dos
encargos administrativos do setor público, evitando os dispêndios em
pendências judiciais para aplicação de penalidades;



melhorar as condições ambientais em termos gerais, as condições de
saúde humana, aumentando a produtividade econômica;



baixar as emissões da carga poluente ou da taxa de extração,
possibilitando que tecnologias menos intensivas em bens e serviços
ambientais sejam estimuladas pela redução da despesa fiscal;
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contribuir para a sustentabilidade institucional por meio do apoio às
instituições do setor público que tenham eficiência de custos e que
cooperem

com

o

setor

privado

e

com

as

organizações

não

governamentais;


gerar receita, por meio das cobranças, permitindo a emissão de prêmios.
Assim, os IE’s são considerados como duplo-dividendo, uma vez que
garantem a melhoria ambiental e ainda geram receitas aos órgãos
reguladores, provendo fundos para atividades sustentáveis;



diferenciar os custos de controle entre os agentes, alocando de forma
mais eficiente os recursos econômicos à disposição da sociedade, ao
permitirem que aqueles com custos menores tenham incentivos para
expandir as ações de controle. Assim, com os IE’s a sociedade incorre em
custos de controle inferiores àqueles que seriam incorridos se todos os
poluidores ou usuários fossem obrigados a atingir os mesmos padrões
individuais.

Após desnudar a discussão referente ao uso dos instrumentos da política
pública, afirma-se, com base nas extensas corroborações de Serôa da Motta,
Ruitenbeek e Huber (1996) que um caminho para a resolução da problemática
ambiental requer uma gestão do processo de crescimento econômico, que
efetivamente considere a internalização dos custos ambientais, criando estímulos
econômicos. O uso de instrumentos pautados nos mecanismos de mercado e que
são formulados para incentivar ou desincentivar condutas econômicos emergem,
com este fim, como um poderoso e custo-efetivo método de atingir os objetivos
ambientais desejados.
Neste sentido, os formuladores de políticas públicas percebem a necessidade
de

incorporar

os

instrumentos

econômicos

no

processo

de

crescimento,

direcionando as ações dentro da lógica do desenvolvimento sustentável. Tal
percepção foi concebida no bojo da Declaração Rio 1992 sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a qual enuncia em seu Princípio 16 que:
As autoridades nacionais devem procurar promover a
internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos
econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor
deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida
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atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio
e nos investimentos internacionais. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 2011).

Como exemplo para ilustrar – efetivamente – as proposições enunciadas,
vários documentos apresentaram-se, há época, dando significativos destaques para
os IE’s, como a Agenda 21, a saber: “Governments are encouraged to apply
economic and regulatory instruments ... to support the principle that generators of
waste pay for their disposal.” (ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 1994).
“Countries are encouraged to develop fiscal and policy incentives and other
measures to encourage environmentally sustainable imports and local products with
low waste or degradable waste content.” (ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS, 1994).
Os formuladores de políticas públicas nunca deveriam esquecer os
incentivos, visto que muitas políticas mudam os custos ou benefícios
com que as pessoas se deparam e, portanto, alteram
comportamentos. Um imposto sobre a gasolina, por exemplo,
incentiva as pessoas a dirigir carros menores, de consumo mais
eficiente. Também incentiva as pessoas a usar o transporte público
em vez do automóvel e a morar mais próximo do trabalho. Se o
imposto for muito elevado, as pessoas começarão a utilizar carros
elétricos. (MANKIW, 2001, p. 7).

Finalmente, Serôa da Motta e Mendes (1996) destaca que os IE’s não são um
substituto para os instrumentos de C&C. Muito pelo contrário, alguns elementos
regulatórios são, inevitavelmente, necessários, logo, a aceitação de cada um colocase como necessária, no sentido de embasar a complementaridade de seus objetivos.

O trabalho empírico realizado pela Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), com o objetivo de avaliar o
desenvolvimento dos instrumentos econômicos em alguns de seus
países membros, publicado em 1989, apontou para a predominância
dos mecanismos regulatórios nas políticas ambientais de todos eles,
apesar da crescente percepção da importância que os instrumentos
econômicos podem desempenhar nestas políticas. Existe hoje um
forte debate, sustentado principalmente pelos economistas ligados
ao meio ambiente, que advogam uma maior participação dos
instrumentos econômicos nas políticas públicas ambientais de todo o
mundo, havendo aqueles que defendem a substituição mais radical
dos instrumentos regulatórios pelos econômicos, enquanto outros,
defendem a tese de que mais interessante do que escolher entre
uma ou outra abordagem, o melhor seria o desenvolvimento de
políticas que acoplassem à regulação, as vantagens dos
instrumentos econômicos. (VEIGA NETO, 2000, p.17).
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Aponta-se de forma mais intensa uma defesa pelos IE’s, a qual é baseada na
argumentação de que seu cerne reside no funcionamento do mercado, permitindo,
sobretudo a flexibilidade de resposta por parte dos agentes poluidores. Sob a ação
de instrumentos econômicos, o poluidor pode escolher a maneira mais eficiente de
responder a este custo, uma vez incentivado o atendimento à padrões ambientais,
mediante a busca da eficiência econômica interna. Em contrapartida, sobre a ótica
das políticas de comando e controle, o poluidor não tem alternativas, a não ser a
adoção da tecnologia exigida, pelos órgãos reguladores.
Assim, a possibilidade de redução dos custos totais de atendimento aos
padrões estabelecidos, mediante a busca de uma eficiência econômica, é outro
argumento de defesa dos instrumentos econômicos, que, neste sentido, contribuirão
simultaneamente com reduções adicionais de poluição, dada a introdução de novas
tecnologias de controle da poluição.
Em consonância com Oliveira (2003) embora, sejam significativos os
benefícios da aplicação dos IE’s, não se pode, contudo, crer que estes sejam a
solução de todos os problemas ambientais, mesmo porque eles também apresentam
suas limitações, em especial, no que tange sua implementação. No mais, alguns
instrumentos de C&C podem contribuir com uma perspectiva de IE’s, como é o caso
da multa, que de certa forma, incentiva o agente poluidor a adotar técnicas menos
intrusivas, a fim de evitar o pagamento. Neste sentido, conclui-se que os
instrumentos de C&C e os econômicos devem atuar de forma coordenada, a fim de
se suplementarem.
Somado à complementaridade dos instrumentos ora discutidos, ainda
destacam-se os Instrumentos de Comunicação ou Informativos, os quais segundo
Lustosa, Cánepa e Young (2010), são responsáveis em socializar toda e qualquer
informação que verse sobre a questão ambiental e suas respectivas implicações, no
sentido de educar e informar, tanto os agentes poluidores, quanto a parcela da
população que sofre o impacto gerado por estes atores. Nesse sentido, faz-se
necessário que a divulgação dos benefícios também seja de conhecimento de todos,
como tecnologias menos agressivas e que garantam melhores soluções ambientais.
Assim, resume-se como instrumentos de comunicação, ou então, informativos, a
educação ambiental, os selos ambientais, entre outros, que de alguma forma
contribuam com a conscientização da sociedade.
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Desta forma:
A legislação deve trazer também estímulos às iniciativas que levem
ao desenvolvimento sustentável, com a garantia do manejo
adequado dos recursos naturais, ao lado de ações de Educação
Ambiental que criem novos hábitos e conceitos nos diferentes
segmentos da sociedade. (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,
1998, p.5).

5.3 Desafios e Perspectivas da Gestão Pública Ambiental

A administração ambiental no Brasil é amplamente baseada nos
instrumentos de comando e controle como consta na Lei 6938, que
trata da Política Nacional do Meio Ambiente, que define os objetivos,
orientação, instrumentos e direitos das politicas públicas. (MORAES,
2009, p. 135).

A formulação de uma política pública capaz de impulsionar o desenvolvimento
econômico, promover a inclusão social e garantir a qualidade ambiental, buscando
desta forma a sustentabilidade, requer um grande esforço e, por tal motivo, não deve
ter um caráter imediatista.
Para tal, Milaré (1999) defende a idéia de que tais soluções só serão
efetivamente viabilizadas se houver uma estrutura municipal competente, com
infraestrutura e gestores capacitados, ou seja, faz-se imprescindível uma capacidade
institucional montada.
A princípio, quando se analisa a realidade da gestão pública ambiental atual,
de imediato, percebe-se que as mudanças estruturantes do Direito Administrativo
fortaleceram significativamente a transformação do administrador público para o
gestor público, embora ambos tenham como função fazer valer a lei, existe uma
diferença entre eles, a qual reside no fato de como ambos concretizam suas
obrigações.
Enquanto o administrador seria o instrumento de realização da vontade do
legislador, sem espaço à liberdade, o gestor apresenta-se como um administrador,
contudo, com um perfil mais arrojado, gozando de maior liberdade e preocupado
com os resultados obtidos. Contudo, no Brasil, a gestão pública ainda não faz parte
da vida dos cidadãos e, como resultado direto, tem-se o reflexo materializado na
produção e aplicação das políticas públicas, as quais constituem instrumentos da
ação governamental, ou seja, programas visando a coordenar os meios à disposição
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do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente
relevantes e politicamente determinados.
Na iniciativa privada, a gestão ambiental é amplamente tratada, por meio das
normas da International Organization for Standardization (ISO) da série 14000,
contribuindo para que a discussão esteja mais evoluída se comparada à gestão
pública, pois, nas empresas, a maior parte dos líderes de negócios já superou o
entendimento da questão de maneira superficial e, na atualidade, conduzem seus
negócios apoiados nos preceitos da sustentabilidade, garantindo um fluxo de
benefícios aos stakeholders, somado ao fato de que a gestão ambiental privada
apresenta-se como uma competição comercial devido à tendência crescente da
maioria das pessoas em optar por produtos e serviços ambientalmente corretos.
Além disso, contratos de comércio internacional são facilitados para a organização
que

adota

sistemas

de

gestão

baseados

em

normas

reconhecidas

internacionalmente como as da ISO e do Forest Stewardship Council (FSC).
Diferente deste cenário, percebe-se que a gestão pública ainda vê a
sustentabilidade como tarefa secundária, na maior parte das vezes.
Ao contrário dos governantes, que estão constantemente reprimidos
por restrições orçamentárias e costumam ser excessivamente
cautelosos quando se exigem deles medidas eleitoralmente
impopulares, as empresas são movidas pelo lucro. As grandes
corporações perceberam há mais de uma década que aderir a um
modelo de funcionamento sustentável daria bom retorno. Para essas
companhias, a economia no uso da água e da luz ou a reciclagem do
lixo passaram a representar não só uma fonte de renda extra, mas
também a chance de melhorar sua imagem junto ao público – o que,
evidentemente, as ajudou a fechar negócios mais lucrativos. Ao fim e
ao cabo, tudo se resume a encontrar formas criativas de gerir os
recursos disponíveis da maneira mais eficiente possível e, de
preferência, antes dos concorrentes. É essa a lógica que tem de
inspirar os políticos que pretendam fazer de seus países os
condutores do desenvolvimento econômico do planeta nas próximas
décadas. (HELLER, 2012).

A gestão pública deve guiar-se, ressalvadas as diferenças, nas experiências
adquiridas no setor privado, o qual, após um processo construtivo de conhecimento,
atualmente, faz da prática ambiental uma “ecovantagem”, que foi construída,
considerando as pressões tanto impostas pelos limites naturais, quanto as pressões
enfrentadas pelos demais envolvidos preocupados com esta temática. Os gestores
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de políticas devem utilizar instrumentos focados para a utilização de processos e
técnicas sustentáveis.
É necessário estabelecer, à luz das condições específicas de cada
país, reformas das políticas econômicas que promovam o
planejamento e a utilização eficientes dos recursos para o
desenvolvimento sustentável por meio de políticas econômicas e
sociais saudáveis. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, [1997]).

Muitos são os desafios, sejam eles sociais ou técnicos, no entanto, segundo
Little (2003), é preciso que se dê especial atenção para o fato de que as políticas
públicas ambientais envolverão diversos atores da sociedade, considerando desde o
empreendedor ao cientista, que naturalmente apresentam interesses distintos,
quando não contrários.
Sobre tal prisma, ainda é preciso sublinhar que a temática ambiental encontra
uma dificuldade técnica em integrar transversalmente todos os setores da economia,
uma vez que, sua abordagem não é setorial, dado que sua dimensão envolve cada
esfera de análise, seja agrícola, industrial, energética, urbana etc., exigindo desta
forma políticas ambientais integradas.
Sobre esta perspectiva, implementar os conceitos de sustentabilidade para a
realidade e cotidiano da gestão pública, representa um grande desafio encontrado
por gestores engajados na adoção, disseminação e transformação positiva de seu
entorno.
Conforme dissertado por Guimarães, Demajorovic e Oliveira (1995), a adoção
de IE’s no cenário brasileiro foi aceita, inclusive, o país vem adotando
frequentemente instrumentos, que vêm ao encontro de todos os benefícios já
apresentados em suas utilizações, podendo ser destacados desde os “royalties”, às
compensações fiscais, cobranças ao usuário de água e tributação florestal etc.
De acordo com Braun (2009), destaca-se ainda o fato de que, segundo
ressalva a OECD os instrumentos econômicos mostram-se de difícil implementação
dadas as incertezas de valoração dos danos ambientais, ou então, da recuperação
do meio ambiente.
Ainda segundo o Braun (2009), Serôa da Motta e Young (1997), a grande
inquietação neste momento, reside no fato de que os dirigentes, mesmo quando
conscientes e dispostos a conseguir melhor desempenho ambiental, não sabem
como fazê-lo, o que é corroborado pela questão legislativa, a saber:
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Embora a Constituição de 1988 dedique todo um capítulo ao meio
ambiente, nele não se defende a adoção de instrumentos
econômicos: a mesma Constituição proíbe a criação de novos
tributos, de modo que o Princípio do Poluidor Pagador não pode ser
implementado sem uma emenda constitucional. Ainda assim,
algumas taxas e multas fazem parte do sistema de controle, com o
valor arbitrado pelo órgão de controle ambiental, e geralmente
estabelecido em níveis baixos demais. (MARGULIS, 1996, p. 13).

Vencida tal etapa, com a aplicação das políticas, outro ponto que se coloca
como primordial é a questão da validação e manutenção dos instrumentos aplicados
para atingir a sustentabilidade.
Estudos sobre qualidade ambiental e desenvolvimento encontram o desafio
frequente de lidar com a incerteza e a carência de informações sistematizadas.
Grande parte das decisões tomadas por órgãos reguladores na área ambiental
ocorre valendo-se de informações imprecisas e certezas fragilmente construídas. A
natureza da relação entre meio ambiente e desenvolvimento é objeto de
controvérsia e campo de incertezas. Nesse contexto, trabalhos empíricos capazes
de criar indicadores confiáveis que possam embasar estudos e tomadas de decisão
política são cruciais e urgentes. “Em Deus eu acredito, mas para o resto preciso de
estatísticas”. (DEMING apud CARVALHO; BARCELLOS, 2010, p.99)
Analisar a realidade de um espaço seja ele um município, uma região ou
mesmo uma nação, com o intuito de se medir sua sustentabilidade requer colocar
em pauta tanto as iniciativas do poder público quanto do privado, dado que ambos
estarão contribuindo positiva ou negativamente para o cenário local de análise.
Desta forma, faz-se necessária a utilização de indicadores, que permitam
definir qual é a distância ou o quanto se caminhou, para a sustentabilidade,
facilitando a adequação das políticas à realidade. Entretanto, destaca-se que o uso
de indicadores é muito subjetivo, o que torna sua implementação ainda mais
complexa, mas, ainda assim, acredita-se que o seu uso seja uma forma eficaz de se
observar a realidade.
Basicamente, os indicadores seriam a forma de acompanhar se os objetivos
das políticas estão sendo alcançados. Alguns indicadores podem formar um índice
capaz de apontar o nível de eficiência da aplicação das políticas públicas e fornecer
uma base para a elaboração destas.
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Sabe-se dos desafios e fragilidades para a criação de um índice de
sustentabilidade, considerando a dificuldade na obtenção de dados, tanto no que se
refere à mera disponibilidade desses quanto à sua qualidade. No entanto, a
contribuição destes índices, servindo como balizadores para as gestões públicas, faz
com que as dificuldades comecem a ser vencidas, com o objetivo de avaliar a
qualidade de vida da sociedade, auxiliando no processo de planejamento local em
relação

à

integração

entre

meio

ambiente,

crescimento

econômico

e

desenvolvimento.
Assim, ressalta-se que somente implantar IE’s, a fim de fomentar o
desenvolvimento sustentável, não é suficiente, torna-se preciso implantar um índice
de sustentabilidade na região, a fim de que seus resultados norteiem as novas
perspectivas e acompanhem o desenvolvimento da gestão pública.
A medida que os índices forem alcançando novos patamares e, assim forem
confirmando os benefícios de um desenvolvimento pautado nas ecovantagens,
servirão como incentivo indireto para que as gestões públicas busquem inspiração
nos moldes de desenvolvimento, daqueles estados/municípios com melhores
colocações, num ranking de sustentabilidade.
Ainda que a implantação de um índice de sustentabilidade seja um grande
desafio, este apresenta-se como complementar ao desafio maior que é –
exatamente – a definição, pela gestão ambiental pública, dos instrumentos que
possibilitarão atingir os resultados definidos como prioritários, pelos gestores,
independentemente da área que se foque.
Tratando-se de gestão ambiental, para disciplinamento do uso do solo, o
Brasil dispõe de claros regulamentos, por meio de regras de zoneamento, licenças e
penalidades, em adicional, vem exigindo, há um tempo, a elaboração dos estudos
de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) com audiências públicas para aqueles
projetos de maior porte e que tenham efetivo impacto, ou então, grau de poluição.
Contudo, aposta-se em uma gestão mais efetiva, a qual direcione para a
implantação dos IE’s, sobretudo, pela necessidade de gerar receitas vinculadas para
o setor ambiental. Neste sentido, busca-se esclarecer os instrumentos atuais que
vem contribuindo para a questão do disciplinamento do solo – em especial – aqueles
que de certa forma garantam os preceitos da sustentabilidade, entendendo-os como
de alta prioridade na gestão ambiental brasileira.
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Parece não haver dúvidas de que os caminhos para o
desenvolvimento sustentável dependem do fortalecimento das
possibilidades de ação dos municípios. Esse processo, contudo,
desafia, de maneira radical, as práticas ambientais, sociais e
econômicas tradicionais e vigentes tanto na esfera nacional como na
internacional. Ainda não se pode dizer se as autoridades municipais
estão prontas para esta mudança. O que está claro, porém, é que
alguns municípios já começam a trilhar este caminho e que a
governança local tornar-se-á um dos mais importantes mecanismos
de inovação democrática e ambiental. (COIMBRA, 1999, p. 87-88).
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6 GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

De acordo com o artigo 225, da Constituição Federal, a atuação do poder
público é essencial para a preservação e defesa do meio ambiente ecologicamente
equilibrado para a presente e as futuras gerações. Assim sendo, tanto a União como
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios tem o dever de proteger o meio
ambiente, sendo de responsabilidade exclusiva da União estabelecer as normas
gerais,

enquanto

os

estados

e

municípios

debruçam-se

sobre

aquelas

complementares e suplementares, ou seja, específicas (BRASIL, 1988).
Os municípios do Estado de São Paulo contam com uma estrutura estadual
muito engajada na discussão dos IE’s como meio de alterar o comportamento dos
atores sociais em relação ao meio ambiente, por meio dos preços. Desta forma, o
estado vem contribuindo de forma significativa para que os municípios se engajem
nesta proposta.
A missão da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) é
promover a preservação do meio ambiente e garantir a melhoria da qualidade
ambiental, fatores que implicam na economia, saúde e bem-estar, afetando a vida de
toda a população.
Neste sentido, a SMA é responsável por desenvolver e implementar políticas
de recuperação, preservação e conscientização ambiental, sendo a Economia Verde
um dos dez eixos temáticos que compõe o planejamento da secretaria estadual.
De acordo com a definição do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA) a Economia Verde é “a que resulta em melhora do bem-estar
humano e da equidade social, enquanto reduz significativamente riscos ambientais e
a escassez ecológica”, assim, o reconhecimento de que alcançar a sustentabilidade
depende quase inteiramente em acertar na economia.
A Economia Verde se apresenta como uma proposta de desenvolvimento que
busca instruir novos vetores de crescimento econômico, novas fontes de
empregabilidade e soluções consistentes para a melhoria da qualidade ambiental. A
base dessa ideia é o reconhecimento de que, apesar de sua indiscutível capacidade
de geração de empregos e renda, o atual modelo de produção e consumo de bens e
serviços apresenta-se como insustentável.
O estado de São Paulo busca o modelo de desenvolvimento sustentável, que
engloba preservação ambiental, crescimento econômico e desenvolvimento social.
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Com o advento da Lei Complementar nº140/2011, a qual define em seu caput
a cooperação entre os entes federativos nas ações administrativas decorrentes do
exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, promove-se o
fortalecimento institucional municipal para a defesa do meio ambiente, uma vez que,
por meio da lei fica evidenciada a responsabilidade desta esfera quanto aos
licenciamentos das atividades de impacto local, permitindo uma maior autonomia
para os municípios, frente ao disciplinamento do uso do solo (BRASIL, 2011).
Tratando-se das competências municipais em estabelecer critérios, normas e
padrões referentes à qualidade ambiental a ser exigida em seu território, por meio da
adoção de procedimentos que permitam a avaliação e controle, sabe-se que muitas
são as dificuldades enfrentadas, as quais se destacam, desde a falta de estrutura,
apoio político e capacitação dos órgãos até as questões orçamentárias, dado que a
maior parte dos municípios possui mais atribuições do que receita para execução de
suas responsabilidades.
Mesmo sendo os diversos instrumentos soluções ideais para incentivar a
proteção ambiental e a sustentabilidade local, existem inúmeras dificuldades para
implantá-los, principalmente porque a aprovação de leis de incentivo fiscal verde,
tanto nos municípios como no congresso nacional, depende de apoio políticoinstitucional dos parlamentares, que na maioria das vezes ainda não tem a visão do
desenvolvimento sustentável.
Além disso, não são realizados estudos de impacto econômico da
implementação desses instrumentos e nem a previsão de recursos de longo prazo,
vindos da União e dos Estados, para cumprir os objetivos previstos nas novas
propostas. Para implementar um benefício fiscal ou novo imposto, torna-se
necessário criar cenários econômicos de como funcionariam os incentivos a curto,
médio e longo prazo, analisando os riscos de efeitos distributivos e perversos
embutidos neles, inclusive investigar as fontes de recursos financeiros oriundos do
sistema tributário para o fim destinado (BRAUN, 2009, p.54).
Em meio a todas as deficiências apontadas e precisando o município atender
às suas competências, não seria aviltante que a preocupação com o meio ambiente
fosse posta em um degrau de menor importância, dentro da lógica atual, em que as
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restrições ambientais seriam uma das justificativas do não crescimento municipal e
consequentemente do não atendimento às alçadas públicas.
De forma a resolucionar tal problema, os municípios tornam-se mais lenientes,
no sentido de que os gestores públicos tendem a permitir ininterruptamente a
entrada e a aprovação de novos empreendimentos, acreditando serem estas as
fontes de recursos financeiros necessários para o desenvolvimento municipal, sem
contabilizarem nesta mesma conta as externalidades negativas, decorrentes da
forma como conduzem o disciplinamento do uso do solo.
Sobre tal perspectiva, o número da população que reside em centros urbanos
vem aumentando consideravelmente, em decorrência às oportunidades e às
facilidades destes ambientes. Este aumento da urbanização, em muitos casos, por
meio da utilização exacerbada do uso do solo, por consequência, vem refletindo
negativamente na sustentabilidade ambiental, resultando em um declínio da
qualidade de vida do cidadão, por melhores que sejam os esforços dos planejadores
urbanos.
Os reflexos negativos na qualidade de vida, em alguns municípios, colocam
em evidência a necessidade de desestimular o processo crescente de urbanização,
a fim de garantir um equilíbrio maior aos munícipes, no entanto, na maior parte das
vezes, tal possibilidade se quer é pronunciada, uma vez que tal desaceleração é
entendida, pelos gestores municipais, como um bloqueio ao crescimento econômico,
apesar desta relação não ser necessariamente verdadeira.
Ainda assim, impedir o processo unicamente não garante uma reversão da
situação, o desafio, portanto, não é evitá-lo, mas administrá-lo de modo que seja
compatível com as metas de desenvolvimento sustentável.
Vale destacar ainda que os problemas urbanos têm impactos que se
desdobram para além destas áreas, a medida que estes centros retiram recursos e
depositam resíduos nas adjacências, quando não, na falta de para onde expandir, é
exatamente na área adjacente – muitas vezes protegidas – que o processo urbano
se consolida.
A pressão sobre o uso do solo representa uma afronta crescente sobre a
busca da sustentabilidade municipal, em decorrência de interesses específicos, os
quais, por exemplo, podem priorizar a esfera econômica, em detrimento, à
ambiental.
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Neste sentido, o município deve adotar políticas em que ambos os anseios
sejam atendidos, ao invés de definir um em prejuízo ao outro. Desta forma, o
sentimento de que o meio ambiente é um empecilho para o crescimento econômico
deve ser desmistificado; para tal, sublinha-se a necessidade de que os gestores
adotem os instrumentos acertados para a gestão municipal.
[...] como a maioria da população ainda não pensa e age
sustentavelmente torna-se necessário identificar os meios inovadores
e criativos pelos quais ela será incentivada-motivada a tornar-se mais
sustentável. Neste sentido as teorias motivacionais do
desenvolvimento humano são importantes para explicar como atrair
mudanças de comportamento social para o desenvolvimento
sustentável. É necessário motivar número progressivo de pessoas,
desde cidadãos comuns até tomadores de decisões, a usarem os
seus potenciais criativos e dinâmicos para desenvolverem ações
sustentáveis em suas casas, locais de trabalho, bairros,
comunidades, cidades, municípios e assim sucessivamente. Ou seja,
ao invés de só punir a sociedade (o lado negativo), é possível
também incentivá-la com benefícios pela contribuição no processo de
sustentabilidade (o lado positivo). Os incentivos podem ser aplicados
para motivar a sociedade a cooperar com este processo de maneira
permanente e o governo deve motivar a cooperação social no
processo de implementação das estratégias da RIO-92 e Declaração
do Milênio, conforme sugerido por diversas entidades nacionais e
internacionais. (DALAL-CLAYTON; BASS, 2002; OECD, 2001 apud
BRAUN, 2009, p. 8).

Assim, uma perspectiva é a implantação dos IE’s, sobre a qual se vislumbra
uma gestão municipal que contribua de forma positiva para os problemas de
ordenamento territorial, possibilitando que as dimensões econômicas, ambientais e
sociais

sejam

efetivamente

consideradas

na

definição

do

processo

de

desenvolvimento municipal.
Conforme discutido por Souza et al. (2003, p. 87-88), a ação municipal, em
geral, responsável pela implementação de grande parte das politicas ambientais
geradas nas esferas nacional e estadual, deve extrapolar sua responsabilidade de
executora e propor outras práticas/legislações que traduzam de forma mais intimista
as necessidades ambientais do dia-a-dia do município, adaptando localmente as
politicas geradas “de cima”, pela influência das autoridades locais.
Nesse sentido, ainda segundo o Little (2003) algumas experiências
demonstram que a inadequação das políticas, estratégias e recursos financeiros
provenientes dos estados e da União, por vezes, têm induzido as autoridades locais
a desenvolver um enfoque muito mais coerente para os problemas ambientais
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municipais, dado o conhecimento íntimo das especificidades municipais. Como
consequência, a pressão dos municípios sobre os estados e a União, no sentido de
maior

autonomia

política,

administrativa

e

financeira

tem

aumentado

consideravelmente.
Na verdade, há mais obstáculos do que facilidades para a ação
ambiental na esfera local. Os municípios, frequentemente, não
dispõe de autonomia financeira que os qualifique à tomada das
ações necessárias. Nos últimos anos, sua capacidade de geração de
renda tem diminuído, ficando bastante condicionada aos repasses da
União e dos estados. Além disso, não há estímulos à conservação
ambiental que, muitas vezes, é vista como uma possibilidade de
engessar a economia local. Por causa da dependência econômica,
os municípios acabam por tornar-se reféns também na sua ação
política e administrativa. Instrumentos como planos diretores, leis de
uso e ocupação do solo, planos plurianuais e leis orçamentárias
submetem-se à ação política e administrativa da União e dos estados
que, em geral, estão mais estruturados para lidar com matérias de
interesse local, deixando pouca margem de ação às autoridades
municipais. (SOUZA et al., 2003, p. 87-88, grifo nosso).

Em entrevista concedida a Revista Veja, em suas “páginas amarelas” o
professor Thomas C. Heller, da Universidade Stanford, um dos mais influentes
especialistas em política ambiental afirmou que:

[...] os países em desenvolvimento terão de criar formas de elevar, e
muito, a produtividade de sua economia, para suportar a inclusão de
3 bilhões de pessoas na classe média nos próximos vinte anos. Isso
pressupõe criar mais políticas públicas de estímulo à
sustentabilidade e investir maciçamente em inovação e em
planejamento urbano – algo que os emergentes estão em condições
de fazer, uma vez que não tiveram suas finanças corroídas pela crise
global. (HELLER, 2012, grifo nosso).

A discussão sobre a formulação de políticas públicas ambientais adequadas
aos propósitos da sustentabilidade, ou seja, que garantam o acesso às condições de
vida urbana digna, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e aos
equipamentos e serviços públicos, transcendem à questão do ordenamento
territorial, contudo, a concepção do município tem, por meio do disciplinamento do
seu uso do solo, seu ponto de partida. Em virtude da amplitude dos instrumentos
ambientais, o trabalho se atém àqueles que conversam diretamente com a questão
do disciplinamento do uso do solo, o qual será responsável direta e/ou indiretamente
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sobre todo a concepção restante da estruturação geral de um município, como as
quetões de saneamento básico, educação, mobilidade urbana etc.
Para que as cidades brasileiras do século XXI possam vir a ser palco
de uma vida urbana enriquecida, será necessário que se operem
‘transformações dos padrões insustentáveis de produção e consumo
que resultam na degradação dos recursos naturais e econômicos do
país, afetando as condições de vida da população nas cidades.’
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000, p.14).

O Estatuto da Cidade, por meio da Lei n°10.257/2001, estabelece as
diretrizes gerais da política urbana, incorporando fundamentos para a garantia do
direito à cidades sustentáveis, o qual é entendido como o direito à terra, à moradia,
ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (BRASIL,
2001).
O desenvolvimento das cidades deverá, sobre a regência da lei, respeitar os
limites da sustentabilidade, ou seja, com “ordenação, sem caos e destruição, sem
degradação, possibilitando uma vida urbana digna para todos”. (MEDAUAR, 2002, p.
18).
De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizada em 1992, a qual propôs mudanças do padrão de
desenvolvimento global, focando para um padrão de desenvolvimento que venha a
conciliar os instrumentos de proteção ambiental, equidade social e eficiência
econômica,

no

Brasil,

em

1997,

criou-se

a

Comissão

de

Políticas

de

Desenvolvimento Sustentável (CPDS), e da Agenda 21 Brasileira com a finalidade
de propor estratégias de desenvolvimento sustentável, apoiar processos de
elaboração e implementação da Agenda 21, programas e instrumentos de
desenvolvimento sustentável entre outras responsabilidades.
Neste sentido, a internalização da Agenda 21 Brasileira na construção de
políticas públicas nos diferentes níveis de governo é uma ação considerada
fundamental para a construção da sustentabilidade no país e, entre os temas
centrais desse documento, encontram-se as seguintes orientações, a saber:
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aperfeiçoamento e a regulamentação do uso e da ocupação do solo
urbano e a promoção do ordenamento do território, contribuindo para a
melhoria das condições de vida da população, considerando a promoção
da eqüidade, a eficiência e a qualidade ambiental;



promoção do desenvolvimento institucional e do fortalecimento da
capacidade de planejamento e de gestão democrática da cidade,
incorporando no processo a dimensão ambiental urbana e assegurando a
efetiva participação da sociedade;



realização de mudanças nos padrões de produção e de consumo da
cidade, reduzindo custos e desperdícios e fomentando o desenvolvimento
de tecnologias urbanas sustentáveis;



desenvolvimento e o estímulo à aplicação de instrumentos econômicos no
gerenciamento dos recursos naturais visando à sustentabilidade urbana.

Neste sentido, os gestores públicos têm o dever – sobretudo – de conduzir as
ações no sentido de garantir uma cidade justa para todos os munícipes. Para tal,
manter o padrão atual da forma de governar significa não atender aos anseios
sociais no ritmo necessário. Logo, os responsáveis por conduzir este processo de
desenvolvimento deverão combinar instrumentos de comando e controle com regras
mais complexas, que tenham – preferencialmente – um incentivo econômico como
base para a mudança de comportamento dos agentes sociais.

6.1 Instrumentos de Disciplinamento do Uso e Ocupação do Solo

Na seara do meio ambiente urbano, vários são os instrumentos de gestão
ambiental para o disciplinamento do uso do solo, podendo-se destacar o
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), o Plano Diretor Municipal, o Plano
Ambiental Municipal, a Agenda 21 Local, o Licenciamento Ambiental etc.
Os instrumentos existentes apresentam em comum um perfil composto por
ações preventivas e normativas, que permitem controlar os impactos negativos dos
investimentos público-privados nos municípios, buscando, sobretudo, evitar a
subutilização dos espaços já infraestruturados, a degradação urbana, ou então, a
degradação de áreas protegidas, permitindo maior eficiência das dinâmicas
socioambientais de conservação do patrimônio ambiental.
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Segundo a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e a Resolução
CONAMA nº 237/97, define-se licenciamento ambiental como o procedimento
administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental.
Assim sendo, o licenciamento ambiental é um instrumento preventivo,
indispensável para a instalação de empreendimentos ou atividades potencialmente
poluentes, caracterizado pelo controle prévio do poder público para se evitar o uso
dos recursos naturais, ou então, a poluição.
A tendência da Política Nacional de Meio Ambiente demonstra a transferência
das competências sobre o Licenciamento Ambiental para os municípios com
Conselho Municipal de Meio Ambiente (CODEMA) devidamente constituído,
passando para suas responsabilidades a gestão do meio ambiente. Por meio da
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 237/97 atribui-se
aos municípios funções específicas, conforme definição do artigo 6º:
Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos
competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando
couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
de impacto ambiental local e daquele lhe forem delegados pelo
Estado por instrumento legal ou convênio. (CONSELHO NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE, 1997).

No que tange à competência para licenciamento ambiental dos entes
federativos verifica-se que, como regra, foi mantido o critério da abrangência do
impacto: se local, cabe aos municípios (desde que definidos pelo Conselho Estadual
do Meio Ambiente); se extrapola mais de um município dentro de um mesmo estado,
cabe a este o licenciamento e se ultrapassa as fronteiras do estado ou do país cabe
ao órgão federal específico.
No estado de São Paulo, por meio da Lei nº 13.542 (SÃO PAULO, 2009)
instituiu-se a nova Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a qual,
desde então, passou a desenvolver novas atribuições, em especial, no âmbito dos
processos de licenciamento ambiental.
A proposta de uma nova Agência Ambiental considera uma gestão ambiental
dentro da ótica da sustentabilidade, eliminando assim o antigo modelo de comando
e controle.
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Neste sentido, a CETESB reestruturou-se internamente e, principalmente,
abriu novas agências unificadas/descentralizadas, fato que disseminou sua atuação
dentro do estado. No mais, a complementar este processo, está celebrando-se, junto
à Prefeituras, a assinatura de convênios para a descentralização do licenciamento
de atividades e empreendimentos de pequeno impacto local.
Os pedidos de licenciamento ambiental, neste novo padrão, tendem a se
tornar mais ágeis e baratos, dada a unificação e a centralização dos procedimentos,
que antes envolviam outros órgãos ambientais e, por tal motivo, tornavam-se mais
morosos.
Por fim, vale ressaltar a criação do Departamento de Desenvolvimento
Tecnológico e Sustentabilidade, que promoverá, entre outras atribuições, a
introdução de novos instrumentos de gestão nas práticas de licenciamento e
controle ambiental.
Com a tendência em desobrigar o estado na responsabilidade de realizar
alguns licenciamentos, passando tais tarefas para a municipalidade e considerando
que as prefeituras receberão uma carga de atividades novas, acredita-se que a
instituição de uma gestão pública sustentável, torne-se ainda mais desafiadora, dado
o conflito de interesses municipais.
“Os gestores de políticas devem utilizar instrumentos de política capazes de
propiciar a utilização de processos e técnicas apropriadas para o crescimento
sustentável.” (MORAES, 2009, p.37)
Neste sentido, o Plano Diretor é um instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, caracterizando-se como um definidor para
todas as leis de uso do solo, abrangendo em sua análise o território do município
como um todo, o que lhe garante a efetiva proteção do meio ambiente.
No escopo do plano diretor, por meio do zoneamento define-se o
ordenamento do território, durante o planejamento municipal. Neste sentido, pensase nas formas de uso do solo que se deseja assegurar para o município, durante
todo o seu processo de desenvolvimento.
Por meio deste instrumento, direcionam-se as áreas em que o município tem
interesse de conservar, ou então, de expandir.
Buscando uma abordagem mais inovadora para o disciplinamento do uso do
solo e a sustentabilidade duradoura, os IE’s sugerem soluções para problemas
ambientais, como já se pode observar em alguns municípios.
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Esses incentivos são representados pela abstenção da exigência de tributos,
com a diminuição dos encargos tributários, como pode ocorrer com o incremento de
incentivos fiscais etc.
A

concessão

de

incentivos

econômicos

vem

garantindo

resultados

significativos ao motivar os agentes sociais a priorizar temas como, por exemplo, por
parte da gestão pública, a criação e manutenção de unidades de conservação,
investimentos em saneamento, enquanto por parte da sociedade, a utilização de
técnicas construtivas sustentáveis, a preservação de áreas verdes etc.
Os IE’s devem ter uma amplitude de ação bastante vasta, buscando atingir
diversos atores sociais simultaneamente, garantindo que haja um ciclo de benefícios
entre todos os envolvidos.
Neste sentido, cria-se um circuito onde, por exemplo, por ora o estado
incentiva o município, que por sua vez, incentiva o munícipe, que adotando práticas
mais sustentáveis garantirá resultados benéficos para o uso e ocupação do solo,
retroalimentando o circuito e incentivando, por usa vez, o estado.
Neste caso, faz-se importante entender que a aplicação pontual de um
incentivo econômico ao munícipe trará algum ganho econômico para o município,
por meio do governo estadual, assim, proporcionando o “financiamento” dos
incentivos, por meio de outros incentivos.
Para que este autofinanciamento seja perpétuo, faz-se necessária uma
gestão municipal provida de inteligência administrativa, investindo não apenas em
obras públicas e sociais, mas em projetos ambientais que incrementem a Gestão
Ambiental Municipal, a cada novo momento.
Essa lógica de gestão vem sendo desenvolvida em diversos municípios, uma
vez que se tem início a um círculo virtuoso, tendo em vista que quanto melhor a
qualidade da gestão ambiental municipal maior o repasse, tornando ainda maior a
quantidade de recursos financeiros a ser recebida pelo município.
Evidentemente que nesta política todos se beneficiam, inclusive a União, pois,
a sociedade vivendo de forma mais sustentável, significa dizer que menores serão
os investimos federais em todas as esferas públicas, seja na educação, saúde,
segurança, lazer etc.
Traduzindo para uma forma mais prática o envolvimento de todas as escalas
públicas, Ribeiro (2010) coloca que tal prerrogativa pode ser visualizada
considerando

o

beneficiamento

para

os

municípios

que

exerçam

sua
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responsabilidade ambiental, com efetivo controle do uso do solo, por meio de ações
como a proteção de áreas não edificáveis, de recomposição ambiental e contenção
da ocupação de encostas e de áreas de risco, evitando prejuízos causados pela
ocupação irregular.
Pela Constituição Brasileira os municípios são os entes responsáveis pelo uso
e ocupação do solo, em suas áreas urbanas e rurais. No entanto, ainda segundo
Ribeiro (2010), quando ocorre uma calamidade, a gestão municipal recorre à ajuda
de outras esferas de governo, dado que – na maior parte das vezes – não dispõe de
recursos suficientes para controlar os impactos negativos gerados por tais eventos.
Neste sentido, o governo federal e os estaduais atuam corretivamente ao dar
socorro financeiro a municípios nesses momentos de desastres, o que significa um
investimento muito alto, não planejado e que, infelizmente, irá somente mitigar os
impactos, sem criar nenhuma ação preventiva.
Assim, oferecer incentivos econômicos para os municípios que demonstrem
agir de forma responsável com o uso e ocupação do solo é uma forma eficaz de
motivá-los. Os estados e o governo federal podem auxiliar efetivamente os
municípios a atuarem preventivamente, por meio de incentivos econômicos, criando
motivações para que seja priorizada a “ecologização do uso e ocupação do solo”, ou
seja, pensar e efetivar a urbanização municipal tendo como item norteador a lógica
ambiental, garantindo que as decisões sobre o uso e ocupação do solo, sejam
pautadas no princípio sustentável, conforme discussão de (RIBEIRO, 2010).
Uma ação desencadeada pela federação com envolvimento estadual pode
criar as condições para que os municípios lidem com responsabilidade ambiental
com seu uso do solo e que se evitem as mortes e prejuízos recorrentes destes
episódios.
Ao invés de se distribuir aos municípios verbas para atuarem em
emergências, depois que os desastres já ocorreram, um sistema de compensação
premiaria os municípios que atuassem preventivamente. A ação preventiva é
freqüentemente mais eficaz e mais econômica do que a ação corretiva.
Desta forma, Ribeiro (2010), finaliza discutindo que em contextos de escassez
de recursos financeiros, a disposição a receber é mais alta do que a disposição a
pagar. Com os incentivos financeiros, aqueles que protegem, recebem; já aqueles
que permanecem dando um uso inadequado ao solo, perdem dinheiro para os que
os usam de forma responsável.
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Recentemente, no início do ano de 2011, o Brasil passou pela maior tragédica
climática de sua história, em decorrência às chuvas, na região serrana do Rio de
Janeiro, quando registrou-se mais de 500 mortes, nos municípios afetados.
De acordo com especialistas da defesa civil e estudiosos, tal calamidade
justifica-se, em especial, em decorrência da falta de controle e planejamento no
crescimento dos municípios, dada a insuficiência das leis urbanas de proteção
ambiental que permitam equalizar a falta de alternativas para a expansão residencial
e da assimilação pelos poderes públicos federal, estadual e municipal no sentido de
promover os investimentos necessários para se ajustar ao crescimento populacional
enfrentado pelos municípios.
O secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio, falando após o
desastre de janeiro sobre as Agendas 21 locais elaboradas com
apoio da Secretaria, disse que o Estado ajudou a apontar problemas,
mas que os municípios necessitavam de recursos.
Abordado sobre o mesmo assunto, uma autoridade do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) disse que o órgão ajudou a elaborar a
metodologia da Agenda 21, mas que cabia aos municípios realizar
ações e buscar as fontes de financiamento indicadas. (BUSCH;
AMORIM, 2011, p. 7).

Conforme consta no capítulo 8 da Agenda 21, que trata sobre Cidades
Sustentáveis, os IE’s são fundamentais para impulsionar o processso de
sustentabilidade local, por meio de uma ação integrada para a implantação dos
novos padrões e diretrizes (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002), permitindo
que os municípios consigam financiar tais ações.
A estratégia de relacionar incentivos e desincentivos fiscais e
monetários como meio de induzir a mundaça de comportamento dos
contribuintes (agentes sociais), visa por um lado reduzir a
degradação ambiental, e por outro lado preservar o meio ambiente,
foi feita porque a sociedade moderna ainda indexa valores
monetários aos recursos naturais, mesmo sabendo que a
preservação ambiental é crucial para a sobrevivência de todas as
espécies. Em outras palavras, o ponto importante a ser considerado
é que a economia de capital, apesar de ser responsável pela
degradação dos recursos naturais, pode ser usada em favor da
resolução de problemas ambientais e do financiamento da
sustentabilidade de longo prazo. (BRAUN, 2009, p.107).

Neste caso, a gestão, o uso e o manejo incorretos do solo urbano, os quais
não são uma realidade isolada do Rio de Janeiro, dado que a grande maioria das
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cidades cresce à revelia da especulação imobiliária, despendem altíssimos valores
aos cofres públicos.
O problema reside exatamente no fato de que o investimento não está
ocorrendo no momento certo, tampouco, da forma mais promissora, a qual poderia,
por meio dos IE’s, encontrar um bom mecanismo para impulsionar uma melhoria nos
municípios.
A adoção desse sistema de incentivos depende de um governo comprometido
e consciente da necessidade de instituir instrumentos econômicos nas políticas
públicas de uso e ocupação do solo. “O incentivo promove a competição entre
municípios e valoriza o exemplo daqueles que alcançam resultados (RIBEIRO,
2010). Para usufruírem dos benefícios, os municípios precisam agir, iniciando com
uma equipe técnica qualificada para elaborar projetos e para implementá-los,
abandonando assim a expectativa de conseguir recursos sem realizar previamente
seu trabalho.
Tendo como partida toda esta discussão e a necessidade de se manter o
cliclo de incentivos permanentemente, citam-se como exemplo aqueles instrumentos
mais comumente utilizados, atualmente, os quais estão contribuindo com a lógica da
sustentabilidade, sendo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços (ICMS) Ecológico e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Verde.
Apesar da aplicação dos instrumentos supracitados garantirem ganhos
econômicos, ambientais e sociais para os municípios, deve-se ressaltar que
somente a aplicação destes não é sinônimo de sucesso. Para tal, é preciso ser mais
criativo e a cada momento adaptar os critérios estabelecidos, a fim de garantir o
melhor resultado possível.
Neste sentido, faz-se uma apresentação teórica dos IE’s mais utilizados pela
gestão pública estadual e municipal, que estão contribuindo com diversos benefícios
para os agentes sociais envolvidos.

6.1.1 Incentivo Tributário: O IPTU Verde

Em geral, o IPTU Verde é um incentivo concedido ao contribuinte quando ele
preserva em seu imóvel fragmentos florestais, que sejam de representatividade,
favorecendo a qualidade ambiental do município como um todo, em especial, as
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áreas urbanas consolidadas, onde, as áreas verdes apresentam-se como restritas
dado o interesse econômico pela ocupação destas.
As regras para obtenção de redução variam de acordo com o município,
contudo, existem exemplos em que o imposto chega a se isentar, como é o caso de
Petrópolis, em que o proprietário é abonado no caso de ser constituída uma Reserva
Particular do Patrimônio Natural Municipal (RPPNM), garantindo a preservação da
mata nativa. Em outros municípios o benefício pode ser adquirido bastando haver na
propriedade espécies árboreas de significativo interesse para a sociedade.
No caso de São Vicente, que compõe a Região Metropolitana da Baixada
Santista, recentemente foi instituído o IPTU Verde, contudo, neste município a
proposta do incentivo é diferente do que tradicionalmente se conhece.
A Secretaria de Meio Ambiente de São Vicente (SEMAM) está incentivando
cidadãos a implantarem medidas sustentáveis na hora de construir ou reformar suas
residências. Ainda assim, apesar de não se tratar diretamente de um instrumento
para o uso do solo, ele trata sobre a forma do uso do solo.
O programa IPTU Verde beneficia proprietários de imóveis, que utilizam
materiais ecológicos, implantam o telhado verde ou implantam ações maiores:
programa de separação de lixo domiciliar, plantio de árvores na calçada de casa,
utilização de fonte de energias renováveis como a solar, reuso da água etc.
O desconto pode chegar a 23% no IPTU, dependendo dos critérios que o
contribuinte atender. Ao todo, o regulamento estabelece 22 critérios de
sustentabilidade que estimulam o uso de tecnologias que ajudam na redução do
consumo de água, energia elétrica e produção de resíduos.
Conforme orientação do secretário de meio ambiente, Alfredo Moura: “Esta é
a chance de acrescentar novas medidas ecológicas na residência e conseguir maior
redução do valor final do seu IPTU” (IPTU..., 2012).
Na RMBS, o município de São Vicente mostra-se como modelo por
implementar este tipo de política, a qual sugere ao contribuinte que ser sustentável é
economicamente vantajoso.
Independentemente da proposta e critérios apresentados pelos municípios
para o desconto do IPTU Verde é fundamental que se destaque que enquanto o
município “compromete” suas finanças dado que recolherá menos impostos,
considerando os descontos cedidos ao contribuinte, ao mesmo tempo garante
melhores

padrões

ambientais,

os

quais

serão

compensados

igualmente,
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dependendo das políticas estaduais, como é o caso do ICMS Ecológico que pode
“pagar” o valor que deixou de ser recolhido pelos cofres públicos e ainda garantir um
verba adicional.

6.1.2 Compensação Financeira: ICMS Ecológico

Dentro de uma mesma perspectiva, o ICMS Ecológico é um mecanismo,
regulamentado por leis estaduais e municipais, que proporciona uma oportunidade
fundamental para o estado influenciar – positivamente – o processo de
desenvolvimento sustentável dos municípios, premiando a boa gestão ambiental e a
prática de atividades ambientalmente desejáveis.
Neste sentido, sua proposta é motivar a proteção do meio ambiente,
restringindo ações econômicas que o degradem, por meio das restrições de uso do
solo, viabilizando vantagens econômicas como incentivo para aquelas gestões que
atenderem aos critérios estaduais estabelecidos, garantindo que os recursos
financeiros arrecadados pelo estado possam chegar à menor escala de esfera de
poder, em virtude da questão ambiental.
De acordo com Braun (2009) muitas prefeituras ainda não são beneficiadas
pelo ICMS Ecológico, incorrendo em dois motivos básicos, ou porque o estado ainda
não sancionou a lei que rege tal incentivo, ou então, porque os prefeitos não tem
conhecimento específico sobre as vantagens tanto econômicas quanto ambientais
que são viabilizadas pela implantação do imposto.
Neste sentido, Braun (2009) corrobora com a discussão de que, a priori, o
ICMS Ecológico não atende as características essenciais para ser classificado como
um incentivo voltado integralmente para o desenvolvimento sustentável, porque para
que assim o fosse, seria necessário atender a outros critérios, que não só o
ecológico, tais como, cultural, econômico etc.
Sobre tal perspectiva, vale ainda sublinhar o fato de que apesar de o incentivo
não incluir explicitamente outros critérios, de forma indireta diferentes temas são
influenciados, quando, por exemplo, a constituição de uma unidade de conservação,
pode atrair questões turísticas, como contribui com uma questão educacional etc.
Segundo Freitas (1999), as experiências acumuladas, desde 1991, quando o
estado do Paraná implantou de forma pioneira o ICMS Ecológico, vêm comprovando
que as prefeituras passaram a vislumbrar efeitos complementares àquele
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estritamente ambiental, uma vez que, outros temas como educação, ajuda social aos
mais carentes, cultura etc. foram incorporados. Tal desencadeamento confirma
como tal incentivo tem o poder indutor de alavancar o desenvolvimento sustentável.
Neste sentido, Braun (2009) complementa que para os prefeitos mais
informados, cujos municípios apresentem potencial de preservação, é muito grande
o interesse de implementar o imposto, ainda que tal interesse “ecológico” seja
movido, sobretudo, pela vantagem econômica vinculada.
Um instrumento de incentivo à conservação reconhecido e premiado nacional
e internacionalmente, no entanto, o ICMS Ecológico ainda não foi instituído em todos
os estados federativos, apesar de ser vastamente utilizado. Tal cenário vem sendo
contornado paulatinamente, quando mais estados ampliam sua participação da
vertente ambiental, por meio da criação de uma compensação financeira para
reduzir áreas de desmatamento entre seus municípios.
O ICMS Ecológico é uma ferramenta poderosa de melhoria da gestão
ambiental municipal e valorização de áreas naturais, outrora consideradas um
entrave ao desenvolvimento, representando uma renovação de valores, o qual
confirma que, não apenas a expansão urbana traz ganhos financeiros para os
municípios, mas também, a preservação de áreas verdes, que além de melhorarem
a qualidade de vida da população, aumentam a receita e o desenvolvimento.
Conforme a Constituição Federal, o ICMS arrecadado pelo estado, cujos fatos
geradores ocorreram nos municípios, deve ser dividido na proporção de 75% para o
estado e 25% aos municípios. Para a distribuição desses 25%, o estado, por sua
vez, pode legislar criando critérios próprios até o montante de um quarto desse valor
(BRASIL, 1988).
O estado de São Paulo, apesar de ter sido o segundo estado a criar uma lei
para o ICMS Ecológico, tem uma legislação considerada ultrapassada quando
analisada perante os novos conceitos sobre esse instrumento, considerando que
não previa as categorias de Unidades de Conservação (UC) de acordo com o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), como não contemplava as
Reservas do Patrimonial Particular Natural (RPPN) nos critérios dos cálculos do
repasse aos municípios.
Atualmente, existe um movimento para a reformulação dessa normativa,
buscando a atualização e potencialização desse instrumento para as políticas
públicas ambientais do Estado de São Paulo.
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Em contrapartida, o Pará mostra-se muito mais engajado em sua política de
ICMS Verde, a qual está reformulada, pautada em novos critérios para o instrumento
econômico, sendo dois deles, inovadores. Pelas regras estaduais, terão acesso ao
repasse de recursos públicos os municípios que permitirem a redução de
desmatamento, a regularização das propriedades rurais, prevista no Código Florestal
e preservação da vegetação garantindo mais unidades de conservação.
Assim, o Pará – de forma inovadora – irá destinar 8% dos 25% do montante
do ICMS dos municípios de acordo com requisitos ambientais, de modo progressivo
e gradual (CHIARETTI, 2013).
Um dos requisitos mais interessantes é o fato do estado atrelar o repasse da
verba ao número de áreas inseridas no Cadastro Ambiental Rural3 (CAR),
mecanismo instituído pelo Código Florestal de 2012.
Consequentemente a esta ação, vincula-se o critério de metas de redução de
desmatamento, atrelado ao estoque florestal do município. Dentro desta lógica, o
estado garante que o incentivo não premie apenas aqueles que já mantêm um
remanescente florestal mínimo, o qual é de pelo menos 25% de cobertura vegetal,
mas, sobretudo, premie aqueles municípios que comprovarem a redução do
desmatamento.
A ideia é que não haja uma inversão do real benefício. A proposta é garantir
que a cada novo momento haja um acréscimo do remanescente florestal, ou seja,
manter os 25% é algo que merece ser destacado, no entanto, garantir que haja a
redução do desmatamento, proporcionando mais florestas para o município é ainda
mais interessante.
Em verdade, a conservação das florestas por si só já é bastante relevante,
mas seria injusta se comparada com outros municípios que, além de garantirem a
porcentagem, estão reduzindo o desmatamento, permitindo uma área vegetada
ainda maior.
Por fim, para que haja efetividade da aplicação do instrumento econômico,
faz-se fundamental que os municípios utilizem com inteligência administrativa os
recursos recebidos, investindo não apenas em obras públicas e sociais, mas
igualmente em projetos ambientais que incrementem a gestão ambiental municipal e
3

O CAR certifica se um imóvel rural está regular do ponto de vista ambiental e ajuda a
corrigir o passivo com a recuperação de áreas de preservação permanente (APP) e de
reserva legal (RL).
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valorizem as áreas naturais protegidas, desta forma, garantir-se-á que o ciclo de
incentivos seja retroalimentado constantemente, tendo em vista que quanto melhor a
qualidade da gestão ambiental municipal maior o índice de participação no bolo do
ICMS, tornando ainda maior a quantidade de recursos financeiros a ser recebida
pelos municípios.
Para esse círculo virtuoso acontecer compete única e exclusivamente ao
município legislar e regulamentar a destinação dos recursos. O município de São
Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, possui cerca de 20% do seu território
ocupado por Unidades de Conservação e no período de 2006 a 2010 recebeu cerca
de R$ 2 milhões a título de ICMS Ecológico (ICMS ECOLÓGICO, 2013a). Tal
montante foi utilizado em atividades diretamente de cunho ambiental, englobando
desde projetos de educação ambiental, até projetos de construção de novos pontos
de coleta de lixo na zona rural, e projetos de coleta seletiva da zona urbana.
Vale lembrar que por lei, não há nenhuma obrigação que vincule a utilização
do recurso a ações ambientais. A vinculação da utilização do recurso depende de
regulamentação dos próprios municípios contemplados com o repasse. Assim, é
importante que uma porcentagem seja destinada para ações ambientais, mas para
que se garanta a sustentabilidade, outros setores também podem usufruir destas
verbas, desde a sáude, segurança, educação etc.
Dessa forma, com a compensação financeira, os municípios disponibilizam de
mais verba para não só atuar de forma direta nos projetos ambientais, como também
para investir em outros fatores para a melhoria social que, mais uma vez,
proporcionarão um desenvolvimento mais sustentável, aumentando seu índice de
participação e, consequentemente, sua receita.
Assim, conclui-se que com o destino consciente do ICMS Ecológico todos os
atores sociais ganham, tanto em termos ambientais e econômicos, quanto sociais,
ou seja, a sustentabilidade é efetivamente compreendida.
Como resultado podem-se observar diversos benefícios nas mais diversas
áreas. No Paraná, o aumento significativo da superfície de áreas protegidas foi de
142,82%, até 1999, e em Minas Gerais, de 48%, até 1998 (JURAS, 2009).
Direcionando a análise para os resultados obtidos pela disponibilidade de verba,
destaca-se o município de Guaraqueçaba que, com o repasse do ICMS Ecológico
aumentou os investimentos em infraestrutura, conseguindo implantar novos posto de
saúde, reformar escolas e construir o aterro sanitário municipal.
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Desta forma, a implantação do instrumento não deve ser entendida –
exclusivamente – como um repasse de verba, pois, quando analisado em toda sua
complexidade, percebe-se que os benefícios advindos da aplicação do ICMS
Ecológico são impulsionadores efetivos do desenvolvimento sustentável.
Sobre tal perspectiva, evidencia-se que qualquer município – ainda que
minimamente estruturado – pode beneficiar-se do ciclo de incentivos, por meio da
escolha acertada dos IE’s, os quais desencadearão um processo de beneficiamento
para todos os agentes sociais envolvidos.
Neste sentido, aqueles municípios que se apresentam dentro de um cenário
em que o conflito de interesses econômico-ambientais é ainda mais acentuado,
torna-se de fundamental importância que seus fatores críticos sejam diagnosticados
para que os IE’s aplicados na política pública municipal contribuam positivamente
em direção a um desenvolvimento sustentável.
Sobre tal lógica, analisa-se o perfil municipal de Santos e sua respectiva
política pública vigente, a fim de destacar, os reais conflitos que serão
desencadeados no município, em decorrência dos dois principais vetores de
expansão econômica, os quais exigirão da administração local uma forma de
desenvolvimento mais arrojada, a qual garanta o equilíbrio entre os interesses
sociais, econômicos e ambientais.
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7 O CONTEXTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SANTOS

Pautando-se na reflexão de que o planejamento do uso e ocupação do solo
na produção, organização e gestão dos municípios está diretamente vinculado à
forma como os instrumentos de intervenção são sistematizados, faz-se uma
profunda leitura de como o Município de Santos vem disciplinando seu uso e
ocupação e como, mediante os intrumentos disponíveis hoje, direcionará tal
disciplinamento, frente à todas as demandas previstas, buscando sempre adequarse às premissas do Desenvolvimento Sustentável.
Em 1996, por meio da Lei Complementar nº 815 (SÃO PAULO, 1996), é
criada a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), composta por 9
municípios, apresentados de leste a oeste tem-se: Bertioga, Guarujá, Santos,
Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe (Mapa 1).
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Mapa 1 - Região Metropolitana da Baixada Santista

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2006).
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Constitui-se como um dos principais eixos econômicos do Estado, com forte
poder atrativo de investimentos, apresentando um alto potencial de crescimento.
Destaca-se tanto em termos populacionais, com uma média maior de 1.6 milhão de
habitantes fixos, segundo dados do censo de 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012), quanto em termos econômicos, sendo
responsável por significativa parcela da renda do país, garantindo-lhe destaque
nacional.
Os municípios que compõem a região densamente urbanizada fazem parte
de uma mesma comunidade socioeconômica, cuja interdependência gera a
necessidade de uma administração que responda aos interesses comuns, tanto em
questões sociais e ambientais, quanto econômicas.
A RMBS apresenta uma tendência a tornar-se, a cada novo momento, uma
região ainda mais complexa, por conta do seu processo de crescimento e
desenvolvimento, resultando-lhe em problemas comuns às grandes aglomerações
urbanas como os relacionados com a questão ambiental, infra-estrutura, transporte,
habitação etc.
Por tal motivo,

destaca-se

que a proposição

de

instrumentos de

disciplinamento de uso e ocupação do solo não é uma questão isolada municipal,
ainda mais no caso de uma região metropolitada, pois, o que se desenha hoje na
política pública de um dos municípios transcende seus reflexos, sendo eles positivos
ou negativos, para os demais municípios da Baixada Santista.
Direcionando tal questão para Santos, que sempre se apresentou em posição
de destaque na região, faz-se fundamental enunciar que o crescimento do município
foi resultado de sua vocação econômica. Para tal, não se pode deixar de considerar
seu processo histórico, em especial, por suas mais antigas vocações portuária e
turística, responsáveis em desencadear outras duas vocações, as quais destacamse igualmente para os serviços e para a construção civil.
Tais vocações influenciaram e influenciam o processo de uso e ocupação do
espaço urbano de Santos. Por meio de um breve recorte histórico do processo de
desenvolvimento do município, elucida-se como ele vem adaptando-se à todas
essas transformações.
No início do século XX, inicia-se o processo de urbanização de Santos, de
forma bastante tímida, com um padrão bem diferente daquele que se veria no
decorrer das próximas décadas. Na verdade, neste momento, o núcleo urbano de
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Santos justificava-se pela cultura do café em São Paulo e em decorrência do porto
de Santos, o município viveu seu primeiro impulso urbano.
Nas décadas seguintes, destacam-se as de 1950 e 1960, Santos era um
importante destino turístico, o que fez com que diversos empreendimentos
imobiliários fossem construídos na faixa litorânea, dado que era a área de maior
interesse, a fim de atender um público de veraneio, ou seja, tais residências
acabavam por permanecer ociosas durante a maior parte do ano.
Em uma década, Santos já se apresentava como centro urbano nacional,
sendo a décima cidade mais populosa do Brasil na época. Em decorrência de tal
fato, o saturamento das áreas para expansão urbana já se colocava como um
entrave, que naquela época foi “solucionado” por meio da intensificação da
verticalização urbana, em especial na orla da praia, e da descentralização espacial,
com um processo intenso de periferização.
Passada

mais

uma

década,

Santos

dá

os

primeiros

sinais

de

insustentabilidade deste processo, uma vez que, sua expansão desacelera e já na
década de 80, o município enfrenta um retrocesso turístico, em decorrência da baixa
balneabilidade de suas praias, da poluição portuária e doméstica etc., implicando em
uma perda de qualidade de vida. Tal imagem exigiu um replanejamento municipal,
com significativo investimento econômico, que levou anos para ser revertida.
De

todo

este

processo

histórico,

Santos

sempre

foi

conhecida

preponderantemente por sua área insular, a qual representa a menor parcela
territorial do município, que conta com uma área total de 28 mil hectares, a qual se
divide em área insular e área continental (Mapa 2).
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Mapa 2 - Região Metropolitana da Baixada Santista – Santos

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2006); e Google Earth (2012).
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Em verdade, as duas áreas territoriais de Santos diferem em tantos critérios
que até poderiam ser entendidas como dois municípios distintos, dado que, em
termos demográficos, econômicos e geográficos as realidades são totalmente
antagônicas.
A área insular do município ocupa a Ilha de São Vicente, cujo território é
dividido com parte do município vizinho de São Vicente, e é densamente ocupada
pela malha urbana, enquanto que a porção continental não desfruta do mesmo uso,
uma vez que – aproximadamente – 70% do seu território estão inseridos em
unidades de conservação, não podendo ser utilizados.
Em termos quantitativos, de acordo com o Instituto de Estudos, Formação e
Assessoria em Políticas Nacionais (2013), seria o equivalente a dizer que a área
efetivamente urbanizada ocupa apenas 12% do território de Santos, o que traduz
uma densidade populacional total do município de apenas 15 hab/ha, bastante baixa
se comparada com a área urbanizada, a qual atinge densidades bem maiores,
chegando a 119 hab/ha.
Em uma concepção geral, a área insular do município está totalmente
ocupada, exceto os morros que fazem divisa com São Vicente, os quais –
atualmente – estão passando por um processo intenso de ocupação, como resultado
da falta de áreas planas para expansão.
O trecho do município restrito à ilha (Figura 3) é composto por instalações
portuárias e retro-portuárias, no canal do estuário, e o restante é composto pela
malha urbana destinada para residências uni e multifamiliares, com um perfil
bastante verticalizado, tendo como referência a orla da praia.
Diferentemente, a área continental (Figura 4) apresenta uma ocupação menos
representativa, tendo um uso mais focado para instalações industriais, nas parcelas
de solo que permitem algum tipo de intervenção, dado que há leis municipais que
regulam e protegem essas áreas, bem como legislação específica voltada para a
proteção da vegetação natural em âmbito estadual e federal, as quais limitam ou
vetam a supressão da vegetação natural. Tais padrões de ocupação podem ser
observados nas Figuras 3 e 4, de acordo com os croquis apresentados por Afonso
(2006).
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Figura 3 – Padrões de uso e ocupação do solo da área insular de Santos

Fonte: Afonso (2006)

Figura 4 – Padrões de uso e ocupação do solo da área continental de Santos

Fonte: Afonso (2006)
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Em decorrência a este processo de uso e ocupação do solo, torna-se
evidente o porquê a Santos insular é a parcela do município efetivamente conhecida.
Separados por uma barreira física, os dois territórios foram sendo utilizados de
formas distintas, resultando para a área insular um trecho limitado para a expansão
urbana.
Por tal motivo, é de fundamental importância que se entenda a melhor forma
possível para a utilização da parcela insular, considerando seus limites físicos,
exigindo assim, um desenvolvimento que garanta a qualidade ambiental e que seja
inclusivo, sem que parte da população insular seja expulsa para a área continental
ou outros municípios, em decorrência de um processo de insustentabilidade.
Tal questão – evidentemente – sempre foi de significativa relevância, contudo,
nos últimos anos em decorrência do pré-sal e da expansão portuária, percebe-se
que toda a especulação que se coloca em torno de tais atividades vem resultando
em um novo ritmo ao município, fazendo com que o crescimento e a urbanização
desordenada sejam considerados fatores críticos.
Neste sentido, o Projeto Litoral Sustentável - Desenvolvimento com Inclusão
Social, elaborado pelo Instituto Polis em 20124, tem como objetivo fomentar o
desenvolvimento regional sustentável nos municípios litorâneos do estado de São
Paulo, a fim de proporcionar melhores condições de vida para toda a população.
Suas ações pautam-se em contribuir para o planejamento integrado das
políticas públicas por meio de programas municipais e de um programa regional de
desenvolvimento, com ações, projetos e metas de médio e longo prazo.
Como um dos produtos, foi elaborado um Diagnóstico Urbano Socioambiental
do Município de Santos, o qual foi de grande validade para esta pesquisa, em
decorrência do conjunto de leituras técnicas sobre as condições e tendências
urbanas do município.
Um segundo trabalho, também de muita expressão, que foi utilizado para fins
de compor esta dissertação, foi a Análise Ambiental Estratégica (AAE) Dimensão
Portuária, Industrial, Naval e Offshore no Litoral Paulista, desenvolvida pela Arcadis
Tetraplan (2010).
Apesar da definição não ser concenso geral, Sánchez (2008) caracteriza a
AAE como o estudo que contempla todas as formas de avaliação de impacto, numa

4

Em convênio com a Petrobras
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escala maior àquela considerada pelos projetos individuais; neste sentido, a
avaliação deve contemplar em seu escopo de análise, em especial, as
consequências da iniciativa pública, por meio da aplicação de políticas, planos e
programas.
Por sua vez, o grande potencial da AAE está, sobretudo, na possiblidade de
direcionar a formulação das políticas, planos e programas com menor impacto
negativo, ou então, para aqueles de maior ganho ambiental, justificando-se pelo fato
de contribuir de forma acentuada para a sustentabilidade.
[...] um processo sistemático para avaliar as consequências
ambientais de uma política, plano ou programa propostos, de modo a
assegurar que elas sejam plenamente incluídas e adequadamente
equacionadas nos estágios iniciais mais apropriados do processo
decisório, com o mesmo peso que considerações sociais e
econômicas. (SADLER; VERHEEM, 1996, p.27 apud SÁNCHEZ,
2008, p.2).

Neste sentido, Sánchez (2008) define que a AAE está direcionada para a
tomada de decisões estratégicas. Logo, “[...] as políticas urbanas e os planos
diretores municipais podem ter influência sobre um modo de vida mais ou menos
sustentável nas metrópoles e nas cidades médias.” (SÁNCHEZ, 2008, p.16)
Assim, a análise deve focar em significativos fatores críticos para
desenvolvimento de processos estratégicos; neste sentido, a AAE Dimensão
Portuária, Industrial, Naval e Offshore no Litoral Paulista traz como primeiro fator
crítico, exatamente, o crescimento e a urbanização desordenados. Sobre tal prisma,
analisa-se o trabalho, no sentido de construir uma perspectiva mais realista do
município.
Nos aspectos de uso e ocupação do solo, o fator crítico considerado
foi o risco de crescimento da ocupação de forma desordenada e/ou
contrariando a legislação municipal e regional referente ao
ordenamento do território. É tratado neste item, portanto, não a
ocupação planejada, mas, aquela que, em função de vários fatores
tais como falta de política habitacional adequada, de fiscalização
eficiente, deslocamento (migração) das populações menos
favorecidas para as áreas periféricas aos centros urbanos (em
função do custo da terra, disponibilidade de área etc...), favorecem
usos irregulares. (ARCADIS TETRAPLAN, 2010, v.2, p.71).

Ambos estudos destacam um novo ciclo econômico e demográfico para a
Baixada Santista, motivado pelas demandas petrolíferas e portuárias, as quais já
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apresentam uma potencial transformação na região, destacando inúmeras
incompatibilidades quanto às dinâmicas econômica, demográfica e ambiental.
De forma bastante elucidativa, a AAE (ARCADIS TETRAPLAN, 2010) prevê
três movimentos distintos, porém interdependentes, denominados de:

1) Núcleo Base: constituído pelos dois principais vetores, sendo as
atividades petrolíferas e as atividades portuárias;
2) Núcleo Aderente: constituído de investimentos correlatos ao núcleo
base, porém fora de seus movimentos principais, sendo resultado direto
dos primeiros investimentos, como por exemplo, obras civis de
infraestrutura para questões logísticas, que darão suporte aos vetores
principais;
3) Núcleo Complementar Potencial: constituído das associações
mercadológicas e tecnológicas que se originam da complementaridade
com os dois outros núcleos supracitados, desde empresas especializadas
em válvulas utilizadas nos procedimentos petrolíferos, por exemplo, até
empresas mais generalistas de material de construção.
Assim, percebe-se que os municípios litorâneos, em geral, iniciam uma nova
era, a qual desencadeará todo um processo subsidiário para atendimento aos
principais vetores de expansão.
Para atender toda esta nova demanda, os municípios precisarão internalizar
as reais dimensões e se planejar, pois, hoje eles não estão preparados para atender
da forma mais adequada possível as novas exigências deste ciclo econômico, que
se inicia.
De acordo com o Volume III, dos trabalhos da AAE da Arcadis Tetraplan,
“Cenários de Médio e Longo Prazo e Repercussões Antevistas”, o novo ciclo
produtivo, na Baixada Santista, terá influência direta no crescimento econômico e no
crescimento populacional.
Neste sentido, o trabalho supracitado propõe a análise dos futuros cenários,
tendo como referência a concretização e a não concretização do conjunto de
investimentos previstos, a fim de que se possam dimensionar em termos
quantitativos as alterações na RMBS.
Os cenários apresentam-se subdivididos em Baixada Santista Central, a qual
engloba os municípios de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Bertioga e
Baixada Santista Sul, a qual engloba os municípios de Peruíbe, Itanhaém,
Mongaguá e Praia Grande.
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As primeiras prospecções são referentes ao crescimento econômico. A tabela
1 apresenta quais seriam as estimativas do Valor Adicionado, na RMBS, sobre o
pressuposto da não concretização e da concretização dos investimentos previstos,
na área petrolífera e portuária e todas as suas atividades vinculadas.
Tabela 1 - Projeção de Valor da Baixada Santista 2015-2025
Cenário sobre o pressuposto da não concretização dos investimentos previstos
RMBS/ANO

2010

2015

2020

2025

Baixada Santista Central

24.625.012

28.940.299

34.447.821

41.476.969

Baixada Santista Sul

3.944.298

4.483.039

5.170.624

6.048.176

TOTAL

28.596.310

33.423.338

39.618.445

47.525.145

Cenário sobre o pressuposto da concretização dos investimentos previstos
RMBS/ANO

2010

2015

2020

2025

Baixada Santista Central

25.076.362

35.481.642

44.644.977

50.090.536

Baixada Santista Sul

3.944.298

4.519.453

5.199.585

6.059.823

TOTAL

29.020.660

40.001.095

49.844.562

56.150.359

Quadro resumo de incremento entre os dois cenários
RMBS/ANO

2010

2015

2020

2025

Valor em Reais

424.350

6.577.757

10.226.117

8.625.214

Porcentagem

1,462%

16,444%

20,516%

15,361%

Fonte: Adaptado pela autora Arcadis Tetraplan (2010, v.3, p.7 e 9)

Ainda que tais vetores não se concretizem, percebe-se um incremento
significativo para a região, no entanto, quando se consideram as Estimativas do
Valor Adicionado sobre o pressuposto da concretização do conjunto de
investimentos previstos, nota-se que os valores são ainda mais marcantes.
Desta forma, sumariza-se sobre a perspectiva de que se os investimentos
previstos para a região, efetivamente, concretizarem-se haverá um incremento de
valor significativo, no período amostral, considerando uma amplitude total de mais de
19%, tendo o seu ápice em 2020.
Com base em tais dados, não se pode negar que a região será impactada,
seja de forma positiva ou negativa. Evidentemente que o incremento econômico
resultará em uma ascensão da população. Neste sentido, parte-se do cenário de
referência das Estimativas de População sobre o pressuposto da não concretização
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e concretização do conjunto de investimentos previstos, conforme se observa na
tabela 2.
Tabela 2 - Projeção Populacional da Baixada Santista 2015-2025
Cenário sobre o pressuposto da não concretização dos investimentos previstos
RMBS

2010

2015

2020

2025

Baixada Santista Central

1.258.046

1.314.785

1.362.336

1.406.943

Baixada Santista Sul

451.640

492.862

529.486

550.667

TOTAL

1.709.686

1.807.647

1.891.822

1.957.610

Cenário sobre o pressuposto da concretização dos investimentos previstos
RMBS

2010

2015

2020

2025

Baixada Santista Central

1.263.867

1.381.127

1.446.081

1.500.639

Baixada Santista Sul

454.813

529.026

575.137

601.752

TOTAL

1.718.680

1.910.153

2.021.218

2.102.391

Quadro resumo de incremento entre os dois cenários
RMBS

2010

2015

2020

2025

Habitantes

8.994

102.506

129.396

144.781

Porcentagem

0,523%

5,366%

6,402%

6,886%

Fonte: Adaptado pela autora Arcadis Tetraplan (2010, v.3, 13 e15).

Mais, uma vez, percebe-se que, assim como as estimativas econômicas,
mesmo sem que os vetores aconteçam, a região mostra-se crescente em termos
populacionais. No entanto, este cenário é alterado – consideravelmente – quando as
estimativas de população sobre o pressuposto da concretização do conjunto de
investimentos previstos confirmam-se.
Assim, conclui-se que o incremento da população com a efetiva concretização
dos investimentos será de ordem considerável, pois, fora o aumento natural, os
investimentos trarão adicionalmente, aproximadamente, 150.000 pessoas a mais
para a região metropolitana, estando a maior parte delas concentrada na Baixada
Santista Central.
Considerando as projeções apresentadas de investimentos e população sob a
Baixada Santista, de acordo com a AAE (ARCADIS TETRAPLAN, 2010, v.2, p. 71),
muitas serão as repercussões na região, desde pressão sobre recursos ambientais,
déficits sociais (habitação, saúde e educação), conflitos com a economia local etc,
que conduzirão a região para um processo de insustentabilidade.
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Pensando-se exclusivamente em Santos, as novas configurações produtivas
que emergem impactam – especialmente – a questão urbana, relacionada aos
vetores de crescimento da população e à consequente intensificação do uso e
ocupação do solo.
A população genuinamente santista não apresenta mais um crescimento
populacional, mantendo-se estável, tanto que o perfil da sociedade vem sendo
alterado para uma população de mais adultos e idosos. De acordo com o Instituto de
Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Nacionais (2013), entre o período de
2000 a 2011, não houve nenhuma expansão significativa da malha urbana, pois as
áreas urbanizáveis da parte insular de Santos já se encontravam praticamente todas
urbanizadas.
Tratando-se do perfil de uso das residências de Santos, de acordo com dados
do Censo 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA apud
INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS
NACIONAIS, 2013), apenas 11,33% dos domicílios do município são de uso
ocasional, número este expressivamente pequeno se comparado com outras
cidades da região metropolitana, onde se encontram até 60%.
Desta forma, entende-se que Santos já não se classifica como um município
de veraneio, conforme outrora; agora a maior parte destas residências já é utilizada
pela população fixa, apesar da vocação turística ainda existir, não se pode negar
que a cidade hoje se reconstrói para atender a outros fins, que não o turístico. Fato
este que é corroborado pela ausência de grandes linhas hoteleiras no município.
A malha urbana da cidade apresenta residências predominantemente
verticais, sendo 63% dos domicílios apartamentos, localizados próximos à faixa
litorânea, contra 34% que são de casas, concentradas em bairros mais afastados da
praia (INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS
NACIONAIS, 2013).
Neste sentido, Santos retrata materializado por meio de sua malha urbana, o
fruto de seus interesses históricos e, em decorrência igualmente das novas
vocações econômicas municipais, a cidade precisará se reorganizar.
Desta forma, as novas demandas, impulsionadas pelo pré-sal e pela
expansão portuária – em especial – estão exigindo uma nova forma de utilização
dos espaços insular e continental.
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Basicamente o que se observa é uma utilização desenfreada pela ocupação
do espaço aéreo da área insular, com uma valorização acentuada do m² das últimas
parcelas de solo disponíveis, expulsando consequentemente a população menos
favorecida para a área continental, que por sua vez, deverá trazer – em breve – uma
nova forma de uso e ocupação do solo, onde deverá – a princípio – prevalecer o
aumento do número de habitações em locais irregulares, aumentado os riscos
envolvidos nessas habitações, fazendo com que o município se destaque por dispor
de um padrão aquém das condições urbanas desejadas.

Com forte apelo econômico a cidade está propensa a atrair muitos
investimentos no setor imobiliário. Segundo anúncios, até 2014 a
Baixada Santista deverá receber lançamentos imobiliários no valor
estimado de R$ 2 bilhões. No ano de 2006 a Prefeitura chegou a
autorizar cerca de 20 empreendimentos que equivaliam a mais
293.401.56 m2 de construção. Sendo que nos seis primeiros meses
de 2007 foram aprovadas dezenove grandes obras o que significou
um acréscimo de 449.077,41 m2 de área construída. Segundo dados
do Poder Público em 2007 o bairro Ponta da Praia somou entre os
seus novos empreendimentos imobiliários, 179.041,86 m2 de área
construída com seis grandes empreendimentos. Já o bairro do
Gonzaga ficou com 13 projetos aprovados. O bairro de José Menino
teve dois projetos edificados, e o bairro Boqueirão conseguiu sete
projetos. Segundo Seabra (1979), as atividades do setor de
construção civil, em Santos, no ramo de edificações, reproduziram lá,
como não poderia deixar de ser, as características gerais do setor no
que se refere ao processo capitalista de produção de habitações.
(INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM
POLÍTICAS NACIONAIS, 2013, p. 111).

A grande preocupação reside no fato de que esta história está sendo
recontada e, da primeira vez, os custos foram altos, tanto em termos ambientais e
sociais, quanto financeiros.

[...] com as novas dinâmicas metropolitanas da Baixada Santista
impulsionadas pelos grandes projetos inseridos na região em
decorrência do Pré-sal e outras dinâmicas econômicas, como a
ampliação do Porto de Santos, é necessário verificar os potenciais de
crescimento da mancha urbana do município de Santos, prevendo
novos cenários de acréscimo da demanda demográfica no município.
Se esse crescimento urbano não for ordenado e ocorrer de modo
inadequado junto aos cursos d’água, nos locais com topografia
acidentada e em áreas com cobertura vegetal significativa, haverá
problemas na ordem urbanística local. No contexto do litoral paulista
como um todo, processos desordenados de urbanização também
poderão pressionar o meio ambiente de modo negativo. (INSTITUTO
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DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS
NACIONAIS, 2013, p. 144).

Neste sentido, para absorver todas as repercussões deste novo momento
histórico é de fundamental importância que se desenhem os possíveis cenários e
que as proposições de planejamento sejam apresentadas em caráter de urgência,
de forma preventiva e não corretiva.
Tratando-se das perspectivas de Santos, prevalece, pela maior parte dos
moradores, uma descrença por um processo sustentável, pois, dentro deste tão
recente momento que o município vive, os resultados que já se observam é de um
desenvolvimento

que

acentua

as

desigualdades

sociais,

mostrando-se

insustentável.
Tal afirmativa é confirmada por meio de alguns reflexos já absorvidos, pela
especulação imobiliária que existe em Santos, a qual trouxe um novo ritmo à cidade,
dadas as grandes promessas e expectativas que, apesar de não serem claras, já
materializam algumas mudanças na vida do munícipe.
A especulação imobiliária influencia no encarecimento do valor da terra e do
custo de vida na cidade, tanto em termos de moradia, quanto de serviços, “Como os
empregos estão lá, é lá que todos querem morar. A especulação imobiliária é regida
pela lei da oferta e da procura”. (MARCONDES, 2012).
Campos Filho (2001, p.48 apud SABOYA, 2008) define especulação
imobiliária como “[...] uma forma pela qual os proprietários de terra recebem uma
renda transferida dos outros setores produtivos da economia, especialmente através
de investimentos públicos na infraestrutura e serviços urbanos [...]”.
Neste

sentido,

a

prática

da

especulação

trata

exatamente

dos

terrenos/empreendimentos que ficam vazios, a espera de que o desenvolvimento do
município se encarregue de valorizá-los, por meio de melhorias, sem que nenhum
investimento tenha sido feito pelo proprietário, mas sim pelo Poder Público,
principalmente no caso das infra-estruturas, e ainda por outros proprietários
privados.
Essas melhorias podem dar-se de muitas formas: as mais comuns referem-se
à provisão de infraestrutura (água, esgoto, energia), serviços urbanos (escolas,
hospitais) e às melhorias realizadas nas condições de acessibilidade (abertura de
vias, pavimentação, sistema de transporte etc.).
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Outra forma de melhoria da localização acontece pelo simples acréscimo de
novas edificações no seu entorno, o que por si só torna sua acessibilidade melhor
em relação ao conjunto da cidade.
Em outras palavras, a ocupação por atividades (residenciais, comerciais etc.)
ao redor de um terreno torna-o mais próximo e, portanto, com maior acessibilidade a
uma nova gama de possibilidades de interação com o resto da cidade.
Essa possibilidade de interação, por sua vez, é um aspecto valorizado pelas
pessoas no momento de escolher um determinado local e, por isso, acaba também
contribuindo para o aumento do preço do solo.
Resumidamente,

a

especulação

imobiliária

caracteriza-se

pela

distribuição coletiva dos custos de melhoria das localizações, ao mesmo tempo em
que há uma apropriação privada dos lucros provenientes dessas melhorias.
Apesar de gerar lucro para alguns poucos investidores, sua prática é
extremamente prejudicial para os municípios, dado que os tecidos urbanos tendem a
ficar excessivamente rarefeitos em alguns locais e densificados em outros, gerando
custos financeiros e sociais. A infraestrutura, por exemplo, é sobrecarregada em
algumas áreas e subutilizada em outras, tornando-se, em ambos os casos, mais
cara em relação ao número de pessoas atendidas.
No caso de Santos, percebe-se que a especulação imobiliária é realmente um
fato, pois, bastou o anúncio dos possíveis investimentos decorrentes do pré-sal para
que

já

houvesse

uma

movimentação

quanto

ao

lançamento

de

novos

empreendimentos, apostando na futura melhoria da vizinhança e infraestrutura, para
garantir um valor agregado ao patrimônio.
De acordo com o Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas
Nacionais (2013), tal processo especulatório intensificou-se, em especial, após o
anúncio de que a Petrobras construiría um centro de operações no município,
quando então os preços dos imóveis, tanto residenciais quanto comerciais,
valorizaram em torno de 60%. O mesmo reflexo deu-se na zona portuária, onde o m²
de um imóvel ou terreno comercial passou de R$ 1.600 para R$ 2.000,
exclusivamente pelo anúncio da empresa. (MOREIRA, 2013).
No que tange à discussão pelo setor imobiliário, foco deste trabalho, averiguase que a cidade não possui mais terrenos disponíveis para a construção de novos
empreendimentos. Segundo uma pesquisa do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (2011), toda a indústria brasileira cresceu
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10,1% entre o ano de 2009 e 2010, sendo o setor da construção civil o que
apresentou o segundo maior crescimento, com 11,6% e Santos não está fugindo a
esta regra.
Grandes incorporadoras estão investindo naqueles útlimos espaços livres, o
que vem tornando o valor dos imóveis ainda mais caro. Segundo Romani (2010), o
valor do m² chegou a atingir 50% de valoração, nos últimos três anos, podendo ser
comparado com alguns dos bairros de São Paulo, como Brooklin, Pinheiros e
Perdizes, onde o preço é de R$ 5.000,00 m², podendo chegar a R$ 9.000, nas
regiões mais valorizadas da cidade, de acordo com imobiliárias locais.
A sensação de quem vive no município realmente é de que as
incorporadoras, com suporte da administração pública, estão reurbanizando uma
Santos para um perfil de moradores diferente do que se tem atualmente, ou seja,
uma cidade está sendo reconstruida para atender as novas demandas, criando um
novo contorno social, tornando-se progressivamente uma cidade de “classe média
alta” (INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS
NACIONAIS, 2013).
Assim, apesar de Santos ser uma cidade estruturada, já dotada de uma rede
de infraestrutura e de serviços bem desenvolvida, dadas as novas exigências do seu
público local, em franca expansão econômica, a cidade será impulsionada a
disponibilizar novos instrumentos urbanos, resultando em uma melhoria progressiva,
rápida e com custo de serviços ainda mais altos.
Neste sentido, em razão da intensificação da especulação imobiliária e do
consequente aumento do custo de vida, percebem-se três reflexos na dinâmica do
município, quais sejam: a verticalização dos empreendimentos, o uso
exacerbado do solo e a expulsão de parte da população menos favorecida para
a área continental de Santos e para outros municípios vizinhos da região.
Uma tendência que já se observa é a implantação de empreendimento cada
vez mais altos, a fim de otimizar os pouco espaços por meio do “potencial aéreo”.
Como exemplo, destaca-se um empreendimento que tem chamado muito a
atenção dos munícipes, em especial, aqueles moradores do bairro da Pompéia,
bairro este que vem se verticalizando de forma vertiginosa. A grande atenção que se
coloca neste empreendimento (Unlimited Ocean Front) da construtora Yuni é devido
ao seu tamanho, que aliás o tornará o maior prédio em frente a praia de Santos, com
38 pavimentos.
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Eu estou assustada com os rumos da minha cidade. Prédios
monumentais com valores imensos que não podem ser bancados
pelos santistas. Especulação criada por essa vinda da Petrobras. Tá
criando um rebaixamento enorme da qualidade de vida. (INSTITUTO
DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS
NACIONAIS, 2013, p.63).

Tal tendência de crescimento vertical justifica-se pela falta de espaços na ilha,
apresentando-se de forma cada vez mais aguda. Ainda em 2011, de acordo com
pesquisa do Ibope Inteligência (apud MELHOR DE SANTOS, 2012), Santos era a
cidade mais verticalizada do Brasil com 63%, sendo seguida por Balneário Camboriú
(SC), com 57%, e Porto Alegre (RS), com 47%.
Considerando que a maior arrecadação do município é exatamente por meio
do IPTU e que evidentemente os gestores públicos tem interesse em que esta
arrecadação possa ser cada vez maior, é evidente que a legislação municipal seria
trabalhada a favor do mercado imobiliário, a fim de garantir que a cada momento
novos empreendimentos possam ser implantados, ou seja, se não é possível
expandir horizontalmente a cidade, dada sua limitação geográfica, que seja, então,
verticalmente.
Em decorrência desta lógica, alterou-se o skyline de Santos, permitindo que
prédios ainda mais altos fossem aprovados, favorecendo a prefeitura, por meio de
uma arrecadação maior e favorecendo o setor imobiliário por viabilizar suas
contruções.
Nas figuras 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 que são apresentadas na sequência,
observa-se o número de novos empreendimentos e – em especial – o novo padrão
urbanístico, o qual prevalece por prédios com o dobro da altura do que era comum
na cidade.
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Figura 5 - Orla da Praia de Santos e o skyline da faixa litorânea

Fonte: Adaptado pela autora da imagem de Dias (2013).
Legenda: De acordo com a linha tracejada em amarelo, verifica-se o novo padrão
construtivo no Município de Santos, em que as novas construções sobrepõem-se
em o dobro do tamanho dos antigos prédios do município, incentivados pelo
Plano Diretor.
Figura 6 - Bairro da Pompéia e a nova forma de uso e ocupação do solo

Fonte: Adaptado pela autora da imagem O Melhor de Santos (2013).
Legenda: O bairro em referência vem sofrendo um crescimento vertical ascendente, com a
substituição contínua de casas por prédios.
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Figura 7 - Bairro da Pompéia e o terreno que abrigará o maior prédio da orla da praia

Fonte: Adaptado pela autora da imagem de Furtado (2013)
Legenda: Exemplo clássico de substituição dos pequenos empreendimentos, por grandes
empreendimentos. Terreno onde, durante anos, operou o supermercado Pão de
Açúcar

Figura 8 - Projeção do maior empreendimento do Município – no Bairro
da Pompéia

Fonte: Adaptado pela autora da imagem da Tojeiro Imovéis (2013).
Legenda: Verifica-se que o novo empreendimento terá – pelo menos – o dobro da
altura dos empreendimentos que hoje ocupam a faixa litorânea
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Figura 9 - O boom imobiliário de Santos

Fonte: Adaptado pela autora da imagem de Furtado (2013)
Legenda: Empreendimento na Rua Floriano Peixoto, próximo ao Gonzaga

Figura 10 – O crescimento urbano de Santos

Fonte: Adaptado pela autora da imagem de Furtado (2013)
Legenda: Mesmo empreendimento visto sobre outra perspectiva
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Figura 11 - Contrastes entre os padrões
urbanísticos da cidade

Fonte: Adaptado pela autora da imagem de Carriço (2011c)
Legenda: À frente, a Igreja Santo Antônio do Embaré, a qual perde
sua magnitude em decorrência do empreendimento CAP
FERRAT, um dos maiores prédios do município
Figura 12 - Empreendimentos cada vez mais altos

Fonte: Furtado (2013)
Legenda: Edifício CAP FERRAT - 36 andares em duas torres com 140 apartamentos
(Av.Epitácio Pessoa próximo canal 4)
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Figura 13 - Santos, uma nova cidade

Fonte: Adaptado pela autora da imagem de Furtado (2013)
Legenda: Número crescente de empreendimentos em construção e cada vez mais altos

De acordo com as observações apontadas, é evidente a alteração do padrão
urbanístico, onde os prédios cada vez mais altos renovam o perfil do município. No
primeiro processo desencadeado com a construção de prédios altos na orla da praia
de Santos, a qual apresentava prédios entre 17 e 18 andares, destacam-se as falhas
estruturais, em decorrência do solo da região somado às técnicas construtivas da
época, que resultaram em prédios tortos, forçando a prefeitura a limitar a altura dos
prédios em 13 andares na orla da praia, garantindo a segurança para os munícipes.
Tal orientação perdurou por trinta anos, sendo somente a partir de 1998, que
mudanças na legislação garantiram a construção de torres mais altas, dada a
liberação do gabarito no município somada ao avanço das técnicas de fundação que
a engenharia propunha.
Este novo cenário santista é – sobretudo – fruto deste momento histórico.
Desta forma, é natural que o munícipe seja resistente a essa nova paisagem, dado
que ela nunca fez parte da sua realidade.
Em entrevista, Stochetti (2013) resume seu posicionamento, afirmando que
“Cidades de Sucesso sabem renovar”. Sobre tal ponto de vista, o arquiteto justifica
que o preço dos terrenos, em qualquer lugar do mundo, tem impulsionado uma nova
tendência construtiva, com prédios cada vez mais altos, pois, quanto mais alto o
número de andares, mais alto será o retorno ao investidor.
Assim, no município de Santos, percebe-se que não somente a altura dos
prédios vem chamando a atenção, mas, destaca-se igualmente o uso exacerbado do
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solo, onde cada m² tem destino certo para construção, ou seja, em decorrência da
falta de terrenos e do elevado valor territorial, as construtoras utilizam o máximo
potencial construtivos de suas áreas.
Tal ameaça não está vinculada estritamente ao setor imobiliário residencial,
uma vez que as construtoras estão interessadas em investir, sobretudo, no
comercial. Segundo o sindicato que representa o setor, o número de lançamentos
corporativos começa a alcançar o de residenciais.
Vivemos em um momento de muita expectativa quanto ao petróleo, à
expansão do porto. Diante desse cenário de retomada, vemos muita
demanda por escritórios não só para empresas, mas para o setor de
serviços’, disse o diretor-geral do Secovi-SP na Baixada Santista,
Renato Monteiro (apud CURY, 2011).
Os imóveis, tanto comerciais quanto residenciais, estão passando,
sim, por um processo de valorização. No entanto, é preciso
considerar que os preços subiram, mas o padrão dos imóveis
construídos também mudou, as demandas são diferentes, e o preço
do metro quadrado acaba incorporando tudo isso’, disse Domingos
Nini de Oliveira, da construtora Conpral (apud CURY, 2011).
Acreditamos no potencial da cidade e região, estamos adquirindo
áreas para seguir com os investimentos [...], disse a diretora de
incorporação da Cyrela São Paulo, Rosane Ferreira (apud CURY,
2011).

A título de conhecimento, para o fim do ano vigente 2013, estão previstos
alguns lançamentos de grande magnitude, como é o caso de uma das maiores
torres comerciais (Wave Offices - construtora Cyrella), com 210 unidades, as quais
foram todas vendidas em apenas quatro meses.
Dentre os empreendimento comerciais, certamente, o projeto proposto pela
Petrobrás é o que mais chama a atenção. Em 2011, no bairro do Valongo, iniciou-se
a construção da nova sede da Unidade de Exploração e Produção de Gás e
Petróleo da Bacia de Santos, tendo como previsão a entrega da primeira fase do
projeto ainda para o ano vigente.
O local da instalação ocupará uma área de 25 mil m², alavancando a
revitalização da região central histórica, com investimentos em torno de R$ 380
milhões. (MELHOR DE SANTOS, 2011).
Em

termos

residenciais,

um

exemplo

recente

no

município

é

o

empreendimento Acqua Play, da construtora Tecnisa, o qual conta com a instalação
de 8 torres, totalizando 1.435 apartamentos. Dentro de uma ocupação média de 4
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pessoas por apartamento, tem-se uma população de aproximadamente 5.740
pessoas, morando no conjunto residencial (Figuras 14, 15 e 16).
Figura 14 - Início das obras do empreendimento Acqua Play

Fonte: Furtado (2013)
Legenda: Março, 2011
Figura 15 - Sobrevoo com um ano após o
início das obras, com as oito
torres já erguidas

Figura 16 - Sobrevoo com um ano e dois meses
após o início das obras, sobre outra
perspectiva

Fonte: Furtado (2013)
Legenda: 22, março, 2012.

Fonte: Furtado (2013)
Legenda: 24 de maio, 2012
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Debruçando-se sobre este número e com base no projeto urbanístico da
construtora, que se utilizou do maior potencial construtivo do terreno, percebe-se
que este foi – praticamente – todo utilizado e, para atender a tal demanda, apesar de
não ser outrora uma área densamente arborizada, a construção do projeto implicou
no corte de inúmeros indivíduos arbóreos.
Como consequência, destaca-se outro impacto negativo do município, que
vem sendo intensificado pelo uso indiscriminado do solo, que é a baixa arborização
urbana. Assim, com as intensas construções que ocorrem em Santos, a cada
momento mais áreas arborizadas dão lugar a novos empreendimentos.
Apesar do município deter uma grande reserva florestal, em sua área
continental, a urbanização de Santos concentra-se, basicamente na área insular,
parcela esta do município que não há quase vegetação, devido ao alto processo de
impermeabilização do solo com a densa ocupação urbana.
Em decorrência da geografia do município, tem-se uma falsa impressão que a
área insular de Santos é vegetada, por conta da orla da praia, que apresenta o maior
jardim contínuo do mundo; dos morros, que detém vastos exemplares de Mata
Atlântica nativa e da vista da Serra do Mar, que é composta pelo Parque Estadual da
Serra do Mar; no entanto, a Santos insular é uma cidade sem árvores.
Assim, não se pode negar que hoje uma das principais preocupações dos
gestores municipais é que o "boom imobiliário" está comprometendo as últimas
parcelas de áreas verdes da cidade, pois, a cada momento mais uma mancha
urbana de vegetação é suprimida.
De acordo com Assunção (2013), a cidade conta, atualmente, com 36 mil
árvores na área insular, o que representa uma média geral de 13,61 m² de área
verde por habitante, apenas um pouco maior que a recomendação da Unesco, que é
de 12m².
Destaca-se, no entanto, que tal índice apresenta-se de formas distintas a
cada bairro da ilha. Resultado de uma arborização mal distribuída, o bairro do
Paquetá é o que mais chama a atenção, em decorrência dos insignificantes 0,03m²
de árvore por habitante, seguido do Campo Grande, com 0,07m² e do bairro da
Encruzilhada, 0,17m². (ASSUNÇÃO, 2013b).
“A sensação de quem mora longe da zona praiana é a de que a mesma
preocupação com a manutenção do verde que se tem ali não se verifica em outras
áreas da cidade”. (ASSUNÇÃO, 2013a).
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É de conhecimento comum os benefícios das árvores no planejamento de
uma cidade, que além da beleza para a paisagem, contribuem para a redução da
temperatura. Assim, garantir uma Santos com arborização urbana é fundamental
para a sustentabilidade.
Por fim, todas as transformações que ocorrem no município, em decorrência
da verticalização vertiginosa e da utilização exacerbada do uso do solo, para atender
tanto as demandas residenciais quanto as comerciais, acabam por refletir em um
processo de expulsão de parcela da sociedade que não consegue mais se manter
na área insular de Santos, buscando “refúgio” tanto na área continental do
município, quanto nas demais cidades que compõem a RMBS, as quais ainda
apresentam um valor mais atrativo para o metro quadrado.
A área continental não dispõe de infraestrutura urbana adequada para
receber esta população, ameaçando assim o perfil de preservação da floresta da
Mata Atlântica.
Santos direciona-se para uma expansão urbana na porção continental do
município, para fins residenciais; contudo, ressalva-se o fato de que a expansão
supracita é conflitante, em alguns termos, com o Zoneamento Ecológico Econômico
(ZEE).
Reside neste fato uma preocupação de considerável relevância, uma vez que,
as áreas de expansão com fins residenciais estão vinculadas com a questão da
degradação ambiental, de acordo com os resultados apresentados pelo Programa
Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas com Habitações Desconformes
(PRIMAHD) e pelo Programa Cidade Legal.
É a própria vivência cotidiana dos moradores, nos seus espaços em
rápida transformação, que lhes sinaliza as alterações mais amplas
pelas quais passa a cidade. Percebem, desse modo, a redistribuição
territorial da população, ao longo dos anos, que vem se espraiando
gradativamente da área insular rumo à área continental e aos demais
municípios vizinhos, como São Vicente e Praia Grande. Também
percebem certa reordenação na hierarquia de valores dos lugares
que compõem a cidade, como a área continental que, apesar de
menos favorecida ainda em termos de infraestrutura, já começa a se
valorizar e a se integrar à espiral dominante da especulação
imobiliária.
(INSTITUTO
DE
ESTUDOS,
FORMAÇÃO
E
ASSESSORIA EM POLÍTICAS NACIONAIS, 2013).

No mais, tal processo de expulsão está refletindo nos município vizinhos de
Santos. De acordo com o SECOVI-SP (Sindicato da Habitação) em parceria com a
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Robert Michel Zarif Assessoria Econômica, tendo como período amostral um ano
(março de 2012 a março de 2013), foram lançados 5.686 imóveis nos municípios
de Santos, Praia Grande, Guarujá e São Vicente, contra 5.665 unidades em igual
período do ano anterior (METRO..., 2013). Ainda que a alta seja pouco
representativa, sendo de aproximadamente 0,4%, o fato que se discute é
exatamente a continuidade alta dos lançamentos.
Nesse sentido, pensando ambientalmente, percebe-se que a especulação
não afeta unicamente Santos, mas, os demais municípios vizinhos também
evidenciaram um aumento no número de lançamentos verticais, em especial em São
Vicente, Guarujá e Praia Grande (Secovi-SP), os quais serão seguidos dos seus
respectivos impactos positivos e negativos. (METRO..., 2013).
Pensando nos últimos 36 meses, foram lançados na Baixada Santista 15.573
unidades, sendo a maioria de empreendimentos verticais, com 98,2% do mercado.
Santos apresenta-se como o município com o maior número de lançamentos, com
52% do total, na sequência Praia Grande com 39%, seguida pelo Guarujá, com 6%
e de São Vicente, com 3% das unidades. (METRO..., 2013).
Assim, pensar em uma RMBS considerando – exclusivamente – a questão
econômica, não se pode negar que as perspectivas são as mais positivas. No
entanto, tratando-se de sustentabilidade, somente a questão da má distribuição da
riqueza, a qual compromete a equidade social, já torna a região, em especial
Santos, insustentáveis.
Embora haja o reconhecimento da existência de características que
são locais e particulares a cada município da Baixada Santista – e
que os distinguiria, portanto, parece haver uma percepção quase
generalizada, entre as organizações da sociedade civil entrevistadas,
de que o desafio de se pensar o desenvolvimento futuro de Santos
perpassa, necessariamente, pela compreensão e pela resolução de
problemas que são antes metropolitanos.
A chamada ‘consciência metropolitana’, nesse sentido, parece estar
bem arraigada entre tais organizações, que enxergam Santos
enquanto a referência regional da Baixada Santista, ao mesmo
tempo em que admitem (por essa mesma razão) compartilhar dos
problemas vivenciados por municípios vizinhos, dada a sua
proximidade geográfica:
... entre os representantes das organizações ouvidas, a questão da
habitação também costuma ser relacionada a uma dinâmica
metropolitana - principalmente, quando se trata de assinalar a
‘expulsão’ progressiva de moradores da cidade para municípios
próximos (como São Vicente e Praia Grande). Nesse caso, são os
municípios vizinhos que passariam a vivenciar os efeitos colaterais
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da valorização imobiliária em Santos. (INSTITUTO DE ESTUDOS,
FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS NACIONAIS, 2013, p.
78).

Partindo-se da premissa da insustentabilidade regional, tendo Santos como o
grande impulsionador deste processo, faz-se necessária e urgente a proposição de
novas ideias que possam subsidiar um processo mais equilibrado das políticas
públicas, em especial, no que diz respeito ao planejamento urbano e à habitação,
por meio dos mecanismos de comando e controle e instrumentos econômicos, que
possibilitarão o direito à moradia para todos os cidadãos, conforme desejo de alguns
que verbalizaram seus sentimentos em reuniões de discussão do Litoral Sustentável.
‘Perspectiva de desenvolvimento sustentável não vai acontecer
enquanto não houver também uma cobrança por conta da sociedade
da atenção dos gestores a essa questão’.
‘É preciso cobrar dos gestores políticas públicas que combatam a
desigualdade’. (INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E
ASSESSORIA EM POLÍTICAS NACIONAIS, 2013, p. 31).
Compensações ambientais e financeiras, visando à recuperação
ambiental e ao investimento em saúde e em educação, estão entre
as reivindicações endereçadas às empresas instaladas em Santos,
como forma inicial de redistribuição das riquezas alcançadas por
meio do uso dos recursos naturais, materiais e humanos da cidade:
‘Se estudar os impactos ambientais da região, pra que a gente possa
ter uma taxa, alguma coisa que venha melhorar essa demanda da
educação, da saúde... para que essa taxa seja revertida pelo
município... para que Santos, pela primeira vez, possa biscoitar
dessa riqueza, e que a gente não participa’.[...]
‘Essas empresas tem que deixar dinheiro na cidade, para investir na
saúde...’
‘(...) parte dos lucros dos impostos, agora, precisa ser direcionada
para essas coisas... coleta seletiva... não dá para entrar nesse ritmo
de desenvolvimento e não dividir os lucros’. (INSTITUTO DE
ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS
NACIONAIS, 2013, p. 80).
‘Eu acho que é ter uma política de desenvolvimento urbano que
atenda a todos, principalmente àqueles mais pobres, que vivem em
cima da água, em palafitas... em condições sanitárias péssimas... em
área de risco nos morros... morando em cortiços, onde os índices de
tuberculose é assustador... no centro... vivem em condições
urbanísticas péssimas... a gente não tem uma política que atenda
isso... ao contrario, nós temos uma politica que tende a reforçar
isso...’.
‘As políticas públicas tinham que se preocupar com isso, porque isso
[moradia] é acessível para os ricos, não para os pobres de Santos.
(INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM
POLÍTICAS NACIONAIS, 2013, p. 61).
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Desta forma, faz-se necessário entender que questões cruciais no debate
acerca do desenvolvimento econômico, como, por exemplo, o percentual de
repasses aos municípios e de gastos em determinadas políticas locais, são decisões
de âmbito federal ou estadual e que impactam de forma tanto positiva quanto
negativa as ações, programas e projetos de desenvolvimento local.
Apesar de ocupar de forma recorrente o roll das melhores cidades do estado
de São Paulo em nível sócio-econômico e qualidade de vida, recentemente, com os
dados publicados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), órgão das Nações Unidas, em parceria com o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP), por meio do Atlas
Brasil 2013: Rankings e recortes principais para avaliação do Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Santos classificou-se em 6º lugar,
entre 5.565 cidades, com IDHM de 0,840, considerado de grau elevado, pelas
Nações

Unidas.

(PROGRAMA

DAS

NAÇÕES

UNIDAS

PARA

O

DESENVOLVIMENTO, 2013).
De acordo com o economista José Pascoal Vaz (2013) apesar do IDHM ser um
indicador de vasta aplicação, sua análise precisa ser cuidadosa, pois seus cálculos são
realizados sem atenção para as desigualdade em cada município e sem medir a eficácia
de seus componentes, o que pode mascarar a qualidade de vida para uma parte da
população, parte significativa no caso de Santos, por pelo menos cinco motivos:
1º – a concentração da renda está aumentando aqui, com medida de
Gini de 0,52 em 1991 e 0,55 em 2010, enquanto diminui no Brasil, com
0,63 e 0,60 (é natural o índice nacional ser pior que os municipais);
2º – em 1991, eram 2.486 as cidades com Gini melhor. Em 2010,
passamos para 4.399, (79% das cidades eram menos desiguais que
Santos);
3º – 71% dos santistas não atingem a média da Liberdade Substantiva
(conceito de Amartya Sen, Nobel Economia/1998, sobre as condições
reais necessárias para as pessoas desenvolverem seus projetos de vida
feliz);
4º – o fato de estar havendo expulsão dos mais pobres devido ao
elevado custo de viver em Santos, conforme livro organizado por Daniel
Vazquez (A Questão Urbana na Baixada Santista- Ed. Leopoldianum,
2012) e;
5º - a desigualdade na oferta de qualidade nos serviços de
saúde, educação etc é notoriamente contra os mais pobres, o que
também não aparece no IDHM. (VAZ, 2013).

Dentre as opções pelas quais Santos pode garantir que seu futuro continue
entre os melhores do estado, quiçá considerando a possibilidade de se tornar um
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destaque nacional, o equilíbrio entre os diversos interesses, garantindo ganhos
econômicos, sociais e ambientais, é o grande desafio que se coloca em voga.
Assim sendo, analisa-se na sequência a legislação atual, seus conceitos e
objetivos, visando contribuir, por meio da sugestão do aprimoramento das políticas
públicas vigentes para um exitoso futuro sustentável.

7.1 A Política Pública Municipal

Mediante o cenário apresentado, o qual tende a se intensificar, em
decorrência do processo especulatório, parte-se de uma apresentação direta dos
instrumentos que hoje são utilizados no Município de Santos e seus respectivos
objetivos, para assim entender a forma como os gestores públicos municipais estão
conduzindo o disciplinamento do uso e ocupação do solo.
É por meio da aplicação dos instrumentos urbanos adequados e bem
combinados que a gestão pública de Santos direcionará este fator crítico, a fim de
garantir uma qualidade de vida digna para seus munícipes e, sobretudo, que todos
tenham direito ao uso do solo municipal.
Um dos problemas mais críticos encontra-se na definição de limites
‘aos padrões de produção e consumo, para garantia e controle da
sustentabilidade ambiental”, através da exploração ordenada,
regulamentada e dentro dos limites de sua capacidade de absorção e
renovação. A conquista do objetivo principal de criação e
manutenção de uma cidade sustentável encontra-se na necessidade
de adequar os instrumentos da política econômica, tributária e
financeira (art. 2º, X), inclusive gastos e investimentos públicos.
Os instrumentos da Política Urbana referentes ao planejamento
espacial municipal são dirigidos à disciplina do parcelamento, uso e
ocupação do solo, como por exemplo, o zoneamento ou o
estabelecimento de planos, programas e projetos setoriais, institutos
tributários e financeiros, incentivos e benefícios fiscais e financeiros,
entre outros. (DUTRA, 2010, p.13).

Cabe salientar, mais uma vez, que a definição de tais instrumentos devem
atender as orientações tanto de cunho federal quanto estadual. Por tal fato,
considera-se de fundamental importância a Lei nº. 10.257, de julho de 2001,
denominada Estatuto da Cidade, a qual regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais da política urbana e dando
outras providências, a fim de garantir o uso da propriedade em prol do bem coletivo,
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da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental
(BRASIL, 2001).
Para cumprimento de seus objetivos, estabelecem-se algumas diretrizes, a
saber:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática 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;
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento
ao interesse social;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição
espacial da população e das atividades econômicas do Município e
do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o
meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e
serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da
população e às características locais;
VI – ordenação e controle do uso do solo. (BRASIL, 2001, grifo
nosso)

Em suma, a gestão pública, por meio do Estatuto da Cidade, rege de forma
central a lógica da sustentabilidade para toda a federação, definindo as orientações
básicas para a garantia das cidades da presente e futuras gerações.
Em especial, a ocupação dos espaços litorâneos também fica sobre tutora da
União, por meio da Lei nº. 7.661, de 16 de maio de 1988, a qual institui o Plano
Nacional de

Gerenciamento

Costeiro

e

dá

outras

providências,

prevendo

mecanismos de gestão ambiental que garantam o uso sustentável dos recursos
costeiros e marinhos, cabendo aos estados e municípios instituir, por meio de lei, os
respectivos Planos Estaduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, observadas
as diretrizes nacionais. (BRASIL, 1988).
Neste sentido, tanto os estados quanto os municípios devem desenvolver
aquelas normas que atenderão às particularidades de cada região, garantindo
sempre o direito à todo cidadão.
No estado de São Paulo, a Lei nº 10.019, de 3 de julho de 1998 dispõe sobre
o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC) e dá outras providências,
tendo por objetivo geral disciplinar e racionalizar a utilização dos recursos naturais
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da Zona Costeira, por meio de instrumentos próprios, visando a melhoria da
qualidade de vida das populações locais e a proteção dos ecossistemas costeiros,
em condições que assegurem a qualidade ambiental, atendidos seus objetivos
específicos. (SÃO PAULO, 1998).
Entre algumas metas do PEGC é definir, em conjunto com os Municípios, o
Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) e as respectivas normas e diretrizes para
cada setor costeiro de planejamento ambiental.
O ZEE tem seus objetivos definidos no artigo 10º do PNGC e prevê:
Identificar as unidades territoriais que por suas características físicas,
biológicas e sócio-econômicas, bem como, por sua dinâmica e
contrastes internos, devam ser objeto de disciplina especial, com
vistas ao desenvolvimento de ações capazes de conduzir ao
aproveitamento, à manutenção ou à recuperação de sua qualidade
ambiental e do seu potencial produtivo.
Parágrafo único - O Zoneamento definirá normas e metas ambientais
e sócio-econômicas, rurais, urbanas e aquáticas a serem alcançadas
por meio de programas de gestão sócio-econômicoambiental. (SÃO
PAULO, 1998).

No caso específico da Região Metropolitana da Baixada Santista, o ZEE
demorou 15 anos para ser aprovado, o qual foi finalmente publicado no início do ano
vigente, por meio do Decreto nº 58.996, de 25 de Março de 2013 (SÃO PAULO,
2013). Dentre tantas justificativas, a complexidade da região, com um misto de áreas
urbanizadas, industrializadas e vegetadas é o que valida tal demora, uma vez que
estabelecer as normas de uso e ocupação do solo e de manejo dos recursos
naturais a serem observadas em cada uma das zonas e subzonas exige uma
atenção significativa de todos os atores envolvidos.
Ainda existem outras legislações estaduais que corroboram para a questão do
disciplinamento do uso do solo, destaca-se, por exemplo, a Resolução SMA nº 068,
de 22 de setembro de 2009, a qual define medidas mitigadoras para evitar o
agravamento das pressões sobre áreas protegidas no litoral paulista e dá
providências correlatas. (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2009).
Tal norma considera a fragilidade física e social do litoral do estado, para tal,
define “linhas de corte” para o licenciamento de empreendimentos e exige a
aplicação de medidas mitigadoras para evitar o agravamento das pressões sobre as
áreas protegidas do litoral.
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Muito são os diplomas legais que direcionam a forma para garantir o uso
sustentável do solo. Tratando-se, especificamente, de Santos, apresentam-se
aqueles instrumentos de comando e controle que regem o município, disciplinando
por meio de padrões como o processo de urbanização deve se materializar na
cidade, assim como, de forma complementar, apresentam-se os Instrumentos
Econômicos, que são aplicados a fim de modificar o comportamento do agente
social em relação ao meio ambiente, por meio da alteração dos valores, contribuindo
de forma mais criativa para a questão do uso e ocupação do solo.
De acordo com Dutra (2010), vale ainda destacar que as alterações
provocadas nos municípios, sejam históricas, econômicas, políticas etc., refletem
diretamente nas normas urbanísticas, assim como as leis urbanísticas conduzem e
reorganizam a evolução e desenvolvimento das cidades.
Neste sentido, historicamente no caso de Santos, alguns períodos destacamse por terem alterado o perfil da cidade, no entanto, todas as reformulações na
legislação da época serviram para possibilitar a expansão municipal, ou então, para
acelerar ou retardar processos urbanísticos que iam ao encontro ou de encontro com
os objetivos da gestão municipal.
Um planejamento urbano equilibrado leva em consideração os
recursos hídricos, as condições topográficas, a vocação do
Município, a distribuição espacial da população e das atividades
econômicas, o sistema viário e a vontade da comunidade local. Esta
se revela pela gestão democrática e participação popular, de modo a
evitar ou corrigir distorções reveladas ou criadas por normas
distantes da realidade local e pelo crescimento urbano desordenado,
produzindo efeitos nefastos, principalmente, sobre o meio ambiente
natural e construído. (DUTRA, 2010, p. 12).

Da legislação vigente, destaca-se como ponto de partida o Plano Diretor, o
qual foi revisado e publicado por meio da Lei Complementar n.º 731 de 11 de julho
de 2011 que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do
Município de Santos e dá outras providências, cujas diretrizes são a melhoria da
qualidade de vida da população e o pleno desenvolvimento das funções social e
econômica do Município. (SANTOS, 2011b).
Conforme estabelece a Lei Orgânica do Município, o Plano Diretor deverá ser
reavaliado no primeiro ano de mandato do Prefeito, conforme está ocorrendo
atualmente, por se tratar de um instrumento legal básico e estratégico da política de
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desenvolvimento, o qual estabelece as diretrizes de atuação dos agentes públicos e
privados para a elaboração e consolidação dos Planos de Ação Integrada,
relacionados aos Vetores de Desenvolvimento, visando o desenvolvimento
sustentável.
Em seu artigo 4º definem-se os objetivos gerais do Plano Diretor, os quais
são:
I - assegurar o desenvolvimento econômico e social do Município e a
preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
observando os planos nacionais, regionais, estaduais e
metropolitanos, e o uso universal dos espaços urbanos visando à
acessibilidade, mobilidade e comunicação para toda a comunidade, à
melhoria da qualidade de vida e o bem estar da coletividade,
especialmente nas áreas com baixos índices de desenvolvimento
econômico e social;
II - fortalecer a posição do Município como pólo da Região
Metropolitana da Baixada Santista;
III - adequar e promover a compatibilização do processo de
planejamento ambiental e normatização do território do Município aos
planos e projetos regionais;
IV - instituir e diversificar as formas de parcerias entre o Poder
Público Federal, Estadual, Municipal, iniciativa privada e entidades
civis na elaboração e execução dos projetos de interesse público que
dinamizem o setor produtivo;
V - promover a integração dos sistemas municipais de circulação e
transporte regional;
VI - estabelecer as normas gerais de proteção, recuperação e uso do
solo no território do Município visando à redução dos impactos
negativos ambientais e sociais;
VII - instituir os incentivos fiscais que estimulem o ordenamento do
uso e ocupação do solo, promovendo de forma integrada o equilíbrio
econômico, social e ambiental;
VIII - estabelecer os mecanismos de compensação ambiental para as
atividades que importem em desmatamento ou alteração dos
ecossistemas originais;
IX - priorizar a participação e a inclusão social de toda a população
nos processos de desenvolvimento da cidade, em todos os vetores
de desenvolvimento. (SANTOS, 2011b, grifo nosso).

O próprio Plano Diretor para assegurar o Sistema de Planejamento, divide o
território do município em duas áreas, em decorrência das realidades tão distintas
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entre a Santos insular e a Santos continental, fazendo-se entender o porquê da
preocupação em leis específicas para o ordenamento do uso e da ocupação do solo.
Neste sentido, a Lei Complementar n.º 730 de 11 de julho de 2011, disciplina
o ordenamento do uso e da ocupação do solo na área insular do Município de
Santos, e dá outras providências, enquanto a Lei Complementar n.º 729 de 11 de
julho de 2011, disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo na área
continental do município, dá nova disciplina à área de proteção ambiental (APA), e
outras providências.
A recente Lei Complementar nº 793, de 14 de janeiro de 2013, disciplina a
exigência do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), cria o Atestado de
Conformidade de Infraestrutura Urbana e Ambiental, no âmbito do Município de
Santos, e dá outras providências.
O EIV está previsto no Plano Diretor Municipal e no Estatuto da Cidade tendo
como principal objetivo diminuir os impactos gerados por grandes empreendimentos,
considerando desde o início da obra até o funcionamento da atividade, garantindo
qualidade de vida para a população. Neste sentido, para o Município de Santos, a
obrigatoriedade

da

apresentação

do

EIV

se

dará

para

novos

grandes

empreendimentos e atividades portuárias e retroportuárias desconformes.
Quando não houver a necessidade da apresentação do EIV para os novos
empreendimentos ou atividades, que não estão dentro dos parâmetros exigidos,
será emitido pela prefeitura um Atestado de Conformidade de Infraestrutura Urbana
e Ambiental, o qual garantirá atendimento à demanda gerada por esses novos
empreendimentos, como o fornecimento de energia elétrica e água, captação de
esgoto, além da estrutura viária, garantindo assim o baixo impacto na qualidade
ambiental.
Complementarmente às legislações supracitadas, as quais devem ser
cumpridas por qualquer munícipe e/ou empresa que se instalar em solos santistas, a
gestão

pública

ainda

propõe

alguns

instrumentos

a

fim

de

incentivar

economicamente os atores sociais, garantindo um impulso ainda mais forte na
tentativa de conduzir o disciplinamento do uso do solo de forma sustentável, onde
todos tenham algum benefício, estimulando, desta forma, o ciclo de vantagens.
Desde os tempos mais primórdios, Santos já propunha em suas leis alguns
incentivos econômicos que influenciariam diretamente o uso do solo municipal, vide
a Lei nº. 374 de 5 de abril de 1910, a qual isentava da cobrança de impostos os
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empreendedores de algumas vilas (loteamentos em expansão) para incentivar a
implantação de um bairro operário. (DUTRA, 2010, p. 6 e 7).
No entanto, de uma forma geral, percebe-se que a maior parte da legislação
que garante algum benefício econômico, seja para o município, para o munícipe, ou
então, para o empreendedor, é relativamente recente e não inovadora, dado que
Santos utiliza-se daqueles instrumentos mais comumente aplicados no estado.
Partindo-se da maior escala, destaca-se um instrumento que favorece
diretamente a gestão municipal, que é o ICMS Ecológico, vastamente utilizado pelo
fato do país não contar com mecanismos de reconhecida efetividade para o
incentivo econômico de boas práticas ambientais, fazendo dele destaque no cenário
nacional.
O Estado de São Paulo, a partir da Lei nº 8.510 promulgada em 29 de
dezembro de 1993, altera o repasse aos municípios para criar também o seu ICMS
Ecológico, que na regra estadual tem o valor do repasse calculado em função dos
espaços territoriais especialmente protegidos existentes em cada município. (SÃO
PAULO, 1993).
Desta forma, Santos se favorece dos benefícios deste instrumento desde a
instituição da legislação supracitada, considerando que a criação do Parque
Estadual da Serra do Mar data de 1977.
Direcionando a análise para aqueles instrumentos que irão contribuir com os
munícipes, destaca-se primeiramente o IPTU Progressivo no tempo, de vasta
aplicação e de resultados bastante interessantes.
O IPTU progressivo no tempo é um instrumento previsto no Estatuto da
Cidade, que tem como objetivo combater a especulação imobiliária, induzindo a
utilização de áreas já dotadas de infraestrutura urbana, desestimulando a ocupação
de regiões distantes do centro da cidade, as quais exigiriam uma nova política social
e mais investimentos públicos.
Para a aplicação do IPTU progressivo no tempo, faz-se necessário que o
Plano Diretor Municipal defina previamente as áreas onde incidirão tal instrumento,
como também os critérios que estabeleçam o que é subutilização, para cada região
da cidade.
Caracterizada a subutilização do terreno/imóvel, a prefeitura por meio de
notificação deverá exigir que se atenda à função social da propriedade. O não
atendimento municipal estará sujeito à cobrança extrafiscal do IPTU progressivo,
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aumentando, ano a ano, a alíquota do imposto sobre essa propriedade, podendo até
chegar à desapropriação do imóvel.
No município de Santos, a Lei Complementar nº 551, de 27 de dezembro de
2005 consolidada face a inclusão das alterações integrantes da lei complementar nº
590, de 28 de dezembro de 2006 e da lei complementar nº794, de 16 de janeiro de
2013, utiliza-se dos instrumentos de política urbana, instituindo a progressividade na
cobrança do IPTU. (SANTOS, 2013).
Ainda vinculando a questão econômica ao imposto territorial urbano, por meio
do Código Tributário do Município, Lei nº 3.750, de 20 de dezembro de 1971,
destaca-se um benefício que Santos aplica, que é o desconto no IPTU para
munícipes que se enquadrem nos requisitos definidos em seu art.º 14, § 3º:
Se o contribuinte for aposentado ou pensionista e tiver renda mensal,
incluída a do cônjuge ou convivente, de até 6 (seis) salários mínimos,
e possuir apenas um imóvel que utiliza para sua residência, poderá
requerer até a data estipulada por decreto, juntando os respectivos
documentos comprobatórios, a concessão, para o ano seguinte, da
isenção parcial de 50% (cinqüenta por cento) no recolhimento do
Imposto Predial, da Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar e Taxa de
Sinistro, desde que comprovada a quitação de todos os tributos
lançados sobre o imóvel no último exercício. (redação alterada pelo
art. 6º da LC 443/2001). (SANTOS, 1971).

Este benefício faz-se de fundamental importância e, de certa forma, contribui
para que uma parcela da sociedade não seja expulsa da cidade, garantindo ao
contribuinte uma vantagem econômica de efetiva validade.
Tratando-se agora, sobre o setor privado, a prefeitura de Santos também
direcionou alguns benefícios para este setor, entre eles destaca-se a Lei de Edifícios
Verdes e Inteligentes, por meio do Decreto nº 5.998 de 28 de novembro de 2011, a
qual fixa requisitos para a classificação dos edifícios verdes e inteligentes, definidos
na lei complementar n. 730, de 11 de julho de 2011, e dá outras providências.
(SANTOS, 2011a).
De acordo com o engenheiro Marcos Casado (2009), gerente-técnico do
Green Building Council Brasil (GBC Brasil5) uma construção sustentável (Green
Building ou Edifício Verde):

5

Órgão que no país viabiliza os empreendimentos a obterem a certificação Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED).
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[...] é a edificação ou espaço construído que teve na sua concepção,
construção e operação, o uso de conceitos e procedimentos
reconhecidos de sustentabilidade ambiental, proporcionando
benefícios econômicos e de saúde, além de bem estar às pessoas.

O Decreto Municipal de Santos define que a cada elemento de
sustentabilidade utilizado no empreendimento, o incorporador somará pontos e ao
atingir 23 pontos ou mais, o empreendedor obtém uma vantagem econômica, pelo
direito de aumentar o potencial construtivo. (SANTOS, 2011a).
Na verdade, é uma vantagem econômica indireta, uma vez que não será
concedido nenhum desconto tributário, ou então, distribuído a construtora algum
valor, mas lhe será concedido um crédito de 5% da ocupação do terreno. Logo, isso
significa que, se um empreendimento liberado para ter 10 mil m² de área construída,
somar 23 pontos, terá o direito de construir 5% a mais, ou seja, 500 m², o que lhe
garantirá agregar um valor comercial ao empreendimento. (SANTOS, 2011a).
Por fim, mas não menos importante, o setor privado também se utiliza de
outro instrumento bastante conhecido que é a Outorga Onerosa instituída pela Lei
Complementar nº 794 de 16 de janeiro de 2013 altera dispositivos da Lei
Complementar nº 551, de 27 de dezembro de 2005, que disciplina a utilização dos
instrumentos de política urbana preconizados pela lei federal nº 10.257, de 10 de
julho de 2001, e dá outras providências.
A Outorga Onerosa do Direito de Construir é uma contrapartida financeira a
ser prestada pelo empreendedor para a prefeitura, que lhe garante o direito de
construir acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico6, o valor estipulado para
concessão do direito deve ser revertido para o melhoramento do município. Assim,
caso o proprietário deseje edificar uma área maior que a estabelecida pelo
coeficiente básico, ele deve “comprar” do município o direito de construir uma área
maior, respeitando sempre o coeficiente de aproveitamento máximo.
Por fim, um instrumento que traz um diferencial às políticas públicas municipal
de Santos, devido ser especificamente proposto para uma necessidade local, é um
instrumento que beneficia exclusivamente o centro velho, área esta de suma
importância, não só para a história da região, mas, para o país como um todo, a qual
teve sua decadência vinculada à também decadência do café.

6

Índice que indica o quanto pode ser construído no lote sem que a edificação implique numa
sobrecarga de infra-estrutura para o Poder Público.
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Desde então, o esquecimento desta parcela do território acabou por tornar a
região uma das áreas mais inóspita da cidade, assim, a fim de reverter este cenário,
a prefeitura propõe novas regras, as quais se apresentam na Lei Alegra Centro.
A Lei Complementar nº 470 de 05 de fevereiro de 2003, alterada pela Lei
Complementar n° 526 de 17 de março de 2005 e pela Lei Complementar nº 640 de
18 de novembro de 2008 cria o Programa de Revitalização e Desenvolvimento da
Região Central Histórica de Santos - Alegra Centro.
Segundo o artigo 5º, são objetivos do programa:
I – promover intervenções urbanas na área de abrangência visando
melhoria na paisagem urbana;
II – criar incentivos fiscais para investidores privados interessados
em recuperar ou conservar os imóveis instalados na área de
abrangência;
III – promover a preservação e recuperação do meio ambiente
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico;
IV - desenvolver ações que potencializem a implantação de
atividades econômicas, turísticas e culturais na área de abrangência;
V – (VETADO)
VI – incentivar a implantação de comércio varejista de qualquer
natureza e prestações de serviços nos logradouros públicos
destinados para funcionamento destes estabelecimentos pelo
período de 24 (vinte e quatro) horas nas áreas de abrangência.
(SANTOS, 2008).

Em decorrência a uma subutilização do centro histórico de Santos, a
municipalidade propôs incentivos fiscais às empresas em troca de restaurações de
prédios depredados, buscando uma otimização desta região.
Segundo o Art. 34º - Serão concedidos incentivos fiscais para a
realização de investimentos privados na restauração ou conservação
dos imóveis, bem como na instalação ou manutenção de atividades
econômicas voltadas à cultura, ao lazer e ao fluxo turístico
decorrente[...] (SANTOS, 2008).

Tais incentivos previstos no art. 35º compreendem desde a isenção total ou
parcial de diversos tributos, os quais podem se dar de forma progressiva e com
limites pré fixados.
Cabe ainda sublinhar que o Município de Santos faz uso de inúmeros outros
IE’s, que de certa forma esbarram na questão urbana e que, por tal motivo, irão
influenciar – indiretamente – o disciplinamento do uso do solo.
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Muitos são os motivos que imprimem pressão na gestão municipal para que
os IE’s sejam implantados, ou então, destituídos. Ressalta-se que o município vem
se empenhando para a aplicação de novos instrumentos sejam eles para atuar de
forma direta ou indireta, vide, os resultados da III Conferência Regional de Meio
Ambiente (MEIO AMBIENTE, 2012), oportunidade que trouxe as seguintes
proposições:


criar legislação municipal que obrigue as novas edificações a conceberem
sistema de captação de águas de chuva e reuso de água. Criar incentivos
fiscais para as edificações antigas que se adaptarem ao fim proposto;



incentivar linhas de financiamentos e programas de incentivo fiscal para
projetos de recuperação e pesquisa da biodiversidade (aprovação do
Projeto de Lei do Imposto de Renda Ecológico);



estimular a implementação de programa de recuperação da cobertura
vegetal por proprietários rurais, com a formação de corredores ecológicos
com incentivo fiscal (desconto progressivo no ITR), para o plantio de
árvores nativas em áreas disponíveis, conforme programa de governo já
existente;



aprovar lei de incentivo fiscal ambiental – imposto verde.

Ainda vale destacar que a minuta do Código Municipal de Meio Ambiente
como instrumento do Plano de Gestão Ambiental visa o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para a presente e as futuras gerações.
Neste sentido, destaca-se o Artigo 7º, parágrafo VII, que aponta os incentivos
fiscais como estimulantes para o ordenamento do uso e ocupação do solo e a
melhoria da qualidade ambiental, de acordo com a regulamentação específica.
Evidentemente que toda esta questão do crescimento e do desenvolvimento
municipal influencia a forma como se constitui a expansão urbana, desencadeando
inúmeros outros impactos positivos e negativos.
Assim, a gestão pública deve estar atenta às regulamentações que melhor
atenderão os interesses municipais e sociais – sobretudo – neste momento de
grande especulação que a região vivencia.
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Pensando no mercado imobiliário, coloca-se a necessidade do poder público
inserir tais conceitos de forma mais criativa junto àqueles impactos de maior
destaque, a fim de garantir que o agente degradador sinta-se mais incentivado a
compensar os seus impactos, que não só por meio do cumprimento das normas e
padrões pré-estabelecidos, ou então, por meio do pagamento de alguma multa pelo
não atendimento das diretrizes municipais.
A ordenação do espaço urbano é vital para a adoção de medidas que
visam ao controle do uso e ocupação do solo, como forma de evitar:
a utilização inadequada dos imóveis urbanos, a deterioração de
áreas urbanizadas, a poluição e degradação ambiental e a
regulamentação de usos incompatíveis, inconvenientes ou
desconformes, prevenindo-se a expansão do crescimento predatório
imobiliário.
A combinação dos mecanismos tradicionais de planejamento urbano
como: zoneamento, loteamento, taxas de ocupação etc., com os
novos instrumentos trazidos pelo Estatuto da Cidade, ampliou as
possibilidades de ação dos Municípios. (FERNANDES, 2002, p. 366
apud DUTRA, 2010, p. 9).

7.2 Análise dos Instrumentos Econômicos: em busca dos reais objetivos

Mediante toda a apresentação das políticas públicas de disciplinamento de
uso do solo que o município dispõe, pode-se afirmar que a gestão pública de Santos
tem internalizada a urgência e a necessidade da sustentabilidade em seus diplomas
legais, contudo, dados os contrastes atuais do município, em muitos momentos, a
percepção que se tem é a de um discurso muito bem estruturado e pouco
materializado, ou então, materializado, mas, distorcido.
Sobre tal perspectiva, percebe-se que alguns interesses pontuais e até
particulares sobrevalessem mediante os interesses sociais. Tal insatisfação é
transparecida pelos munícipes e gestores públicos que relatam diariamente o
descontentamento da “nova cidade de Santos”, está que vem se apresentando de
forma insustentável.
Assim, as políticas públicas, independentemente de serem urbanísticas,
ambientais, educacionais etc., exigem um controle que garanta que os anseios da
sustentabilidade estejam, efetivamente, sendo postos em prática. Conforme
definição de Laswell (apud SOUZA, 2006) decisões e análises sobre política pública
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implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que
diferença faz.
Para que se possa responder a tais perguntas em toda a complexidade que
as envolve, faz-se necessário transcender a análise de suas propostas, buscando
complementarmente a análise de seus respectivos resultados.
Somente mediante este entendimento é que se poderá garantir a efetividade
de seus objetivos, como, responder se os instrumentos estão sendo utilizados de
forma a favorecer alguns grupos sociais em detrimento de outros.
Consideram-se inúmeros exemplos em que os resultados negativos são
decorrentes da distorção por parte das autoridades, que manipulam os reais
objetivos dos instrumentos a fim de favorecimentos específicos. No entanto, cabe
destacar igualmente que – em muitos casos – a distorção das ferramentas é
decorrente à má aplicação e/ou combinação dos instrumentos.
No caso específico de Santos, destacam-se – especialmente – os seguintes
entendimentos:
‘O orçamento aumentou 39 vezes, e o esforço de planejamento de
políticas públicas não acompanhou essa expansão com a mesma
intensidade, também não aproveitou esse aumento para inovar’.
Ao contrastar o montante do orçamento público disponível e os
poucos avanços recentes no que toca os serviços públicos, alguns
entrevistados da sociedade civil organizada sugerem que o entrave
ao desenvolvimento da cidade seria a ‘falta de vontade política’ ou,
por vezes, o desvio ilícito de verba pública.
Aliado à falta de inovação na proposição de políticas públicas e ao
enriquecimento da cidade ao longo dos anos, que fez aumentar a
arrecadação orçamentária sem significar necessariamente maiores
avanços nos serviços públicos oferecidos, parece prevalecer, para
alguns, a percepção de que o foco das políticas públicas e dos
investimentos gira mais em torno das demandas levantadas pelas
grandes empresas, que lideram os setores econômicos de peso na
região, do que propriamente em torno das demandas da população
local:
‘As políticas públicas, que estão vindo pra cá, estão atendendo muito
mais as demandas das grandes empresas, principalmente da
construção civil, do que as outras [da população]’. ‘Nós [da
população de Santos] somos invisíveis nessa questão [dos
investimentos na região]’. (INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO
E ASSESSORIA EM POLÍTICAS NACIONAIS, 2013, p.48).

Diante do supracitado, reforça-se a necessidade de que os instrumentos
urbanísticos aplicados na gestão pública tenham avaliações constantes de
desempenho, a fim de garantir que seus reais objetivos estejam sendo atendidos.
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Assim sendo, buscaram-se dados oficiais junto a Prefeitura de Santos, quanto
às análises decorrentes da aplicação dos instrumentos econômicos utilizados pelo
município, por meio do Portal da Transparência, o qual segue a diretriz da Lei
Federal nº 12.527/2011, que exige a disponibilidade ao cidadão de diversas
informações sobre como e onde são aplicados os recursos municipais.
No entanto, ou os resultados não são apresentados de forma clara,
permitindo

o

entendimento

para

qualquer

cidadão,

ou

então,

não

são

sistematizados, o que impossibilitou uma avaliação fidedigna dos benefícios ou
malefícios resultantes para a cidade em análise.
Outra organização mencionou a falta de uma “cultura de
avaliação” local como um grave problema, sinalizando para o fato
de que o ciclo habitual de implementação das políticas públicas
(formulação, implementação, monitoramento e avaliação), em
Santos, não chegaria a termo:
‘Monitoramento e avaliação não é coisa que faz parte das politicas
públicas. Vem sempre gente de fora trabalhar os indicadores do
município... é complicado isso... não existe uma cultura de avaliação’.
‘Você fica enxugando gelo. Você não para de ficar fazendo
orçamento, não para de ficar fazendo plano [...]. (INSTITUTO DE
ESTUDOS, FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS
NACIONAIS, 2013, p.49).

Desta forma, a fim de garantir os resultados da dissertação, foram realizados
inúmeros contatos com a Prefeitura, junto a todas as cinco secretarias que – de
certa forma – apresentam no escopo de suas responsabilidades a questão do
disciplinamento do uso do solo, a saber:

a) Secretaria de Desenvolvimento Urbano: responsável por dirigir planos,
legislação, projetos e programas voltados ao progresso socioeconômico
sustentável do município, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano tem a missão de elaborar as diretrizes estabelecidas pelo Plano
Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana. Coordena programas de
revitalização e concentra dados e informações essenciais para o
planejamento de investimentos públicos e privados no município.
•

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU:

o

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano foi criado por meio
da Lei nº 1776/1999 e tem realizado discussões importantes sobre
vários setores relacionados do desenvolvimento urbano da Cidade.
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Compete a este Conselho estimular a participação da sociedade nas
diversas discussões relativas às diretrizes estabelecidas no Plano
Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município.
•

Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos – CDES: o
Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos foi criado pela
Lei nº 1954/2001 como órgão de caráter consultivo e de apoio ao
planejamento econômico da Cidade. O CDES tem como objetivos:
 apoiar o planejamento econômico do Município, criando atributos
e incentivo ao fomento e à captação de recursos financeiros nos
âmbito estadual, federal e até internacional para projetos e
programas socioeconômicos que venham contribuir para o
desenvolvimento de Santos;
 discutir soluções para a geração de empregos e renda;
 propor planos de integração do Porto ao Município;
 propor e acompanhar programas que favoreçam o acesso a
linhas de crédito e investimento para empreendimentos de
pequeno e médio porte.

b) Secretaria de Meio Ambiente: proteger o meio ambiente urbano e
natural é o principal objetivo da Semam (Secretaria Municipal do Meio
Ambiente), que atua na elaboração e realização de políticas públicas para
o setor. Atua na fiscalização ambiental, participa de audiências públicas e
reuniões de articulação entre setores da sociedade civil, órgãos
ambientais e população. Além de receber denúncias sobre infrações,
supervisiona o licenciamento ambiental e a execução de projetos em que
se faz necessária a proteção dos recursos naturais.

c) Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação: compete à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação auxiliar a
Administração Municipal, formular e implantar a política municipal de
desenvolvimento, dirigir o processo de elaboração, aprimoramento e
implantação de planos, programas, legislação e projetos voltados ao
desenvolvimento relativos aos assuntos tecnologia, ciência e inovação,
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empreendedorismo, emprego e renda, petróleo e gás, habitação e
programas estratégicos, como o “Santos Novos Tempos”.

d) Secretaria de Infraestrutura e Edificações: compete à Siedi (Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Edificações) planejar e fiscalizar obras e
reformas públicas, prediais e viárias; implantar programas e legislações
voltados às obras particulares; analisar e aprovar projetos de obras
particulares; controlar o uso e a ocupação de solo; fiscalizar as obras
particulares e as condições de segurança das edificações e suas
instalações.

e) Secretaria de Serviços Públicos: compete à Seserp (Secretaria
Municipal de Serviços Públicos) dirigir o processo de elaboração,
aprimoramento e implantação de planos, programas, projetos e legislação
voltados à área de serviços públicos. Entre os objetivos, estão o
desenvolvimento urbano, o plano viário, a manutenção preventiva e
corretiva dos edifícios e logradouros públicos. Também é responsável
pelo gerenciamento dos serviços de coleta e destinação do lixo,
pavimentação, poda de árvores, água, esgoto, energia elétrica e telefonia,
entre outros serviços.

Destaca-se que não se obteve sucesso em todas as secretarias. Em verdade,
apesar do pronunciamento formal dos seus representantes, foi possível identificar
que, na maior parte das vezes, o entendimento da complexidade que envolve o
assunto não foi internalizado pelos gestores públicos, pois, o simples fato do
questionamento conter as palavras “sustentável” e “ambiental” fazia com que
rapidamente todas as responsabilidades fossem direcionadas para a Secretaria de
Meio Ambiente, quando dever-se-ia considerar tal questão, um ponto comum para
qualquer setor que compõe a prefeitura, dado que quando se trata de
sustentabilidade, fatores econômicos e sociais são discutidos sobre a mesma esfera
que o ambiental.
De qualquer forma, o resultado mais produtivo foi exatamente o de ter tido a
oportunidade de trocar experiências com os gestores públicos, a fim de entender
efetivamente a percepção daqueles que executam as políticas e, sobretudo,
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entender a forma como eles analisam os instrumentos urbanos que estão vigentes
no município.
Foram entrevistados ao total quatro funcionários da prefeitura, sendo dois da
Secretaria de Meio Ambiente e outros dois da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano. Adicionalmente, ainda foram entrevistados dois outros ex-secretários, um
que respondia para a Secretaria de Meio Ambiente e outro para a Secretaria de
Finanças, ambos na antiga gestão municipal.
De acordo com as secretarias em que cada um é ou era atuante, percebemse perspectivas bem diferenciadas quanto a análise dos instrumentos, as quais, não
se cabe julgar se corretas ou não. Na verdade, busca-se um entendimento único que
atenda tanto aos interesses urbanísticos, ambientais e econômicos do município,
garantido a sustentabilidade.
Apesar da falta de uma ferramenta de gestão, que centralize os dados
quantitativos sobre o desempenho dos instrumentos utilizados no município, os
gestores públicos apresentam um discernimento bastante válido quanto suas
respectivas aplicações.
De acordo com as hipóteses enunciadas, em especial, alguns instrumentos
estão apresentando um resultado distorcido em Santos, fruto do interesse de
gestores em privilegiar uma esfera em detrimento à outra.
As leis de ordenamento do solo podem e devem interferir no
mercado. Existem formas previstas no Estatuto da Cidade. Vamos
supor que um incorporador tenha um terreno de cinco mil metros
quadrados. Ele vai construir até 25 mil metros quadrados, porque o
coeficiente em quase toda a cidade é 5. Se ele fizer um prédio com
apartamentos maiores, quatro dormitórios, consegue vender a R$ 4,5
mil ou R$ 5 mil o metro quadrado. Se fizer apartamentos de dois
dormitórios, vai vender de R$ 3,8 mil a R$ 4 mil o metro quadrado.
Fato é que se fizer unidades maiores, vai ganhar mais. Quanto vai
construir já está definido: 5 vezes o tamanho do terreno. Então, a
realidade do mercado obriga o incorporador a fazer o prédio no
padrão mais alto que puder. É naturalmente elitizante. O Plano
Diretor pode mudar isso. Pode, por exemplo, condicionar o
coeficiente de aproveitamento ao tipo de empreendimento. Se o
empreendedor fizer prédio com apartamento maior do que certo
tamanho, acima de 150 metros quadrados, por exemplo, o
coeficiente não poderá passar de 2. Mas se construir apartamentos
de até 50 ou 70 metros quadrados, poderá ter coeficiente 6 e erguer
um prédio maior. Ou seja: você dá instrumentos para que seja
interessante ao empreendedor oferecer imóveis mais baratos. Isso
garante a viabilidade econômica. Ele terá, então, maior margem de
lucro se construir a um preço mais acessível.
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Sim. Equilibra-se o mercado de maneira social. Hoje, o coeficiente de
aproveitamento é o mesmo até o centro da cidade. Varia de 5 a 6.
Ou seja, não faz diferença. Então é melhor jogar o zoneamento no
lixo. Santos não está tendo cuidados em escolher onde deve ser feito
o adensamento. Assim, o processo de expulsão da classe média em
Santos se torna cada vez pior. Não é só a classe popular que está
sendo expulsa. A classe média, os jovens estão sendo expulsos.
Estão indo pra São Vicente e Praia Grande. (GUEDES, 2011).

Neste sentido, seis intrumentos foram analisados, tendo – especialmente – a
perspectiva trazida pelos gestores municipais entrevistados, somados a alguns
dados que se encontram disponíveis publicamente, seja por meio de mídias sociais
e publicações jornalísticas, a saber:

7.2.1 IPTU Progressivo

Iniciando a análise, sobre aqueles impostos que mais arrecadam verba aos
cobres públicos do município, sendo o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e
o Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis (ITBI 7), os quais estão diretamente
ligados a produção imobiliária, apresentam-se as seguites considerações, a saber:
Com base nos dados de R Amaral Consultoria (apud POPULAÇÃO..., 2013),
o cenário tributário do Município de Santos, no ano de 2012, foi de R$ 678.874.153,
sendo que deste universo total, 42% referem-se a soma do IPTU e do ITBI,
respectivamente R$ 239.250.856 e R$ 51.470.463.
Sobre tal perspectiva, percebe-se que quaisquer alterações que impactem
negativamente esta receita, serão objeto de questionamento, visto que respondem
por uma considerável parcela de arrecação do Município de Santos, sendo assim o
maior financiador dos gastos públicos.
Sobre tal óptica, existem alguns instrumentos econômicos que influenciam na
arrecadação total destes impostos, tanto de forma a acrescentar quanto a diminuir o
montante final.
O IPTU Progressivo tem a função de penalizar tributariamente o proprietário
que não dá o adequado destino à sua propriedade imobiliária, sob o ponto de vista
7

“O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), também de competência municipal, é
o imposto que incide na transmissão inter vivos (entre pessoas vivas), a qualquer título, por
ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia, bem como de cessão de direitos a sua aquisição”.
(ALMEIDA, 2010).
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do cumprimento da função social da propriedade, tendo como real objetivo contribuir
para que não haja a especulação imobiliária e a disfunção social da propriedade.
No caso de Santos, que é um município que sofre com forte especulação
imobiliária, a qual expulsa permanentemente sua população de baixa renda pelo alto
valor do preço dos imóveis, a implementação do referido instrumento é entendida
como uma solução para este problema; no entanto, a regra de progressividade do
imposto não se aplica a todas as áreas do município, restringindo-se para as Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS).
Assim, colocam-se alguns questionamentos sobre a real intenção do
instrumento no município, sendo esta uma ferramenta para garantir a função social
ou para viabilizar a renovação urbana para o capital imobiliário? (IPTU..., 2010).
Tal ponto destaca-se, pois, todos os imóveis urbanos devem cumprir sua
função social e não apenas aqueles inseridos em áreas de interesse da prefeitura,
como estipulou-se em Santos. Desta forma, a utilização do IPTU Progressivo no
município não garantirá a fixação da população de baixa renda à cidade, nas áreas
possuidoras de infraestrutura urbana, uma vez que as áreas onde os apartamentos
de veraneio ou de segunda residência estão inseridos, não estão contemplados na
legislação.
Assim, o instrumento servirá – exclusivamente – para liberar os lotes ociosos
de Santos, para que o capital imobiliário possa obter maiores lucros com a
construção de edifícios empresariais, comerciais e de prestação de serviços, dado
que o grande interesse da prefeitura é de viabilizar o máximo possível a construção
de mais prédios, acentuando de forma ainda mais marcante a expulsão da parcela
menos favorecida.
No entanto, sem prejudicar a parcela da população mais abastada que possui
mais de um apartamento no município, para fins de locação, por exemplo.
Ou seja, este instrumento indutor de cumprimento da função social
da terra poderá servir somente para uma renovação urbana a serviço
de interesses privados e corporativos, abrindo novas frentes de
especulação imobiliária, nos imóveis a serem ofertados
compulsoriamente daqui a 5 anos, e intensificando a expulsão de
famílias de baixa renda moradora de cortiços. (IPTU..., 2010).

Sendo este um exemplo clássico de como os objetivos reais deste
instrumento estão sendo manipulados.
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7.2.2 Outorga Onerosa de Direito de Construir

Igualmente, destaca-se a distorção do objetivo da Outorga Onerosa do Direito
de Construir (OODC), no município de Santos, instrumento econômico urbano
vastamente aplicado. A crítica é referente à forma como os políticos legislam com o
interesse único de favorecer as construtoras e as incorporadoras, havendo uma
inclinação irresistível do setor privado para subverter o princípio da lei.
Basicamente, a ideia fundamental é de que, por meio desta ferramenta, vários
agentes fossem beneficiados, uma vez que o município receberia uma verba
adicional, advinda da compra das outorgas, para melhorar sua infraestrutura em
locais mais desfavorecidos e, por outro lado, o empreendedor garantiria um potencial
construtivo maior.
Este instrumento, previsto pelo Estatuto da Cidade, visa garantir a
recuperação e justa redistribuição da mais-valia fundiária. Ou seja,
em tese, a OODC é uma contrapartida paga ao município, pelo
empreendedor imobiliário, em troca da ampliação do potencial
construtivo em determinado empreendimento, que deve ser aplicada
em finalidades sociais. É tradição no Brasil, que esta aplicação seja
feita em áreas com habitação de interesse social. (CARRIÇO, 2011a,
grifo nosso).

Evidentemente que a outorga onerosa é uma ferramenta urbanística de
extrema importância, dado que ela viabiliza que mais pessoas morem em áreas que
tenham infraestrutura urbana disponível, garantindo um uso do solo mais justo para
a sociedade.
Todavia, em Santos, destacam-se dois pontos em relação a este instrumento,
os quais não estão contribuindo de forma positiva para seu uso. Um diz respeito a
subvalorização da outorga e o outro diz respeito ao fato de que este potencial não
está prevalecendo as habitações de interesse social.
Assim, apesar do custo do empreendimento ficar mais caro para a
construtora, em decorrência da compra das outorgas, o valor – ainda que alto –
torna-se insignificante quando comparado ao valor auferido ao empreendimento,
dado que o potencial construtivo é aumentado, logo, mais unidades estariam
disponíveis para comercialização, num custo muito mais significativo daquele que
fora repassado ao município.
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Se o valor definido para a outorga não for um valor eficientemente calculado,
possibilitar-se-á que o empresário venda mais metros quadrados, refletindo em uma
verticalização

acentuada

e

um

adensamento

populacional

da

área

do

empreendimento, com a evidente sobrecarga da infraestrutura, por meio do aumento
do consumo de água, energia elétrica, trânsito etc.
Assim, gera-se um prejuízo à cidade em termos de sustentabilidade, incluindo
um desfalque aos cofres públicos igualmente, uma vez que o município, a fim de
garantir o bem-estar da sociedade, deverá dispor de infraestrutura urbana mínima
para esta nova demanda, a qual será efetuada com as finanças próprias, ou seja,
estar-se-ia perdendo a contrapartida efetiva do instrumento, pelo favorecimento
exclusivo de uma parcela.
Conforme informação prestada pelo prefeito de Santos à Câmara
(processo n. 1726/2011), desde 2005, quando foi regulamentada, a
Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) arrecadou para os
cofres municipais um total de R$ 4.701.245,46. [...]
O valor acima é a somatória das contrapartidas pagas por 10
empreendimentos, até a alteração da referida lei. A última operação
data de 12/5 deste ano e a maior contrapartida paga foi relativa ao
empreendimento Ville de France, pela Miramar Empreendimentos
Imobiliários: R$ 2.027.46,76. (CARRIÇO, 2011a).

Conforme discutido pelo arquiteto Carriço (2011d), o que se pode concluir é
que a arrecadação municipal foi consideravelmente baixa e o setor imobiliário
beneficiou-se com o uso deste instrumento.
Por fim, sublinha-se ainda que, os recursos auferidos com a OODC deveriam
ser destinados ao Fundo de Construção de Habitação Popular (FINCOHAP) e a
outra metade deveria ser destinada ao Fundo de Desenvolvimento Urbano
(CARRIÇO, 2011b; SANTOS, 2013), o qual ainda não foi instituído no município,
apesar de previsto desde a primeira publicação da lei da outorga. (SANTOS, 2005).
Assim, conclui-se que todo o recolhimento desde o ano de 2005 não se sabe ao
certo onde foi parar.
O projeto de lei que cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Município de
Santos (FUNDURB) foi submetido à análise da Câmara neste ano de 2013, no
entanto, ainda não foi aprovado. Após oito anos da criação do instrumento da
outorga onerosa, questiona-se o porquê da demora a instituição do fundo: será que
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ela não foi proposital, favorecendo a aplicação do dinheiro em áreas de maior
interesse dos gestores da época?

7.2.3 Lei Alegra Centro

Destaca-se que uma das áreas que merece forte atuação da gestão pública é
a área do antigo centro de Santos, que por meio da Lei Alegra Centro, percebe-se
uma considerável mudança deste espaço urbano, em especial, para atender às
novas demandas do crescimento econômico municipal.
A melhoria de uma localização é o processo pelo qual se aumenta a
qualidade da localização de um terreno em relação à disponibilidade de
infraestrutura e à disponibilidade de outras atividades e centros de interesse.
Como resultados da Lei Alegra Centro, por meio de programações culturais e
artísticas, que consequentemente atraíram restaurantes e clubes, como a reativação
do Teatro Coliseu Santista e a implantação do Bonde Turístico, nota-se uma
reversão do quadro de decréscimo da região, sendo esta – atualmente – uma área
de potencial interesse para grandes empreendedores, em especial, para a expansão
do setor imobiliário comercial.
Segundo Carriço (2012), a superficialidade com que a legislação trata a causa
central da degradação desta área, a qual está vinculada diretamente a uma política
urbana municipal que há quase meio século afasta as residências do bairro e agora
aposta suas fichas em um pretensioso processo de "revitalização", torna-se ainda
mais preocupante dado que ignora o espaço das classes populares e pequenos
empreendedores neste processo.
O programa Alegra Centro favoreceu a especulação imobiliária, dada a
revitalização do centro e a melhoria da infraestrutura da região, com dinheiro público,
por meio de incentivos econômicos, e com dinheiro privado dos investidores, que
perceberam ser esta a última parcela disponível para expansão no município.
Assim, inúmeros terrenos ficaram vazios, à espera de que o desenvolvimento
da cidade se encarregasse de valorizá-los, sem que nenhum investimento tenha sido
feito pelo proprietário direto, e, atualmente, com a valorização do m² os últimos
terrenos disponíveis já foram adquiridos.
Destaca-se que este tipo de “investimento” de nada contribui para a
sociedade, uma vez que, não gera empregos, não presta nenhum tipo de serviço, e
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pior: ainda traz inúmeros prejuízos para a coletividade. Ainda assim, por causa da
valorização imobiliária conseguida, por meio de investimentos feitos por outros
setores da sociedade, a região alcança, hoje, lucros bastante grandes.
O pior prejuízo vinculado à tais ações especulatórias, por deixar implícito que
o comprador do imóvel não irá utilizá-lo para fins produtivos ou habitacionais, dá-se
pelo fato de retirar de outras pessoas, de menor poder aquisitivo e portanto mais
necessitadas, a possibilidade de fazê-lo.
Assim, as grandes construtoras adquiriram os poucos terrenos disponíveis
para a construção de empreendimentos no centro velho de Santos, fazendo com
que a valorização desta região beneficiasse um pequeno grupo. Em especial,
porque dentre todo este processo não se direcionou a necessidade de adequação
às habitações de baixa renda, que são tão presentes nesta localidade.
Em verdade, o centro hoje está direcionado para atender a uma nova
demanda do mercado imobiliário, em especial, para a área comercial. De acordo
com o jornal A Tribuna nos últimos 5 anos (2008 – 2013), foram aprovados 7
grandes empreendimentos pela prefeitura, o que vem favorecendo um impulso ainda
mais significativo para as áreas do comércio e de serviços. (CARRIÇO, 2013).
Ou seja, longe das vistas e narinas de gente fina.
O que é fato é a gestão da área central voltada para a gentrificação,
apoiada num superficial embelezamento de sua parte mais elitizada
(setor cafeeiro/corporativo), e que insiste em ignorar políticas
inclusivas e de apoio aos ‘vândalos’. (CARRIÇO, 2012).

Por mais que o programa preveja uma atenção especial para a questão da
habitação, não se tem claro quais são suas diretrizes. Em verdade, Santos
apresenta um deficiência em políticas públicas de habitação popular, a qual é
agravada pela forte especulação da terra desta parcela do município.
Desta forma, os estímulos para o retorno das moradias nesta região, que
inclusive contribuiriam fortemente para a questão da mobilidade urbana, caem em
descrédito, em decorrência das forças do setor comercial.
As dificuldades de deslocamento da população de mais baixa renda,
especialmente nas grandes cidades, também é, em grande parte,
decorrente dessa lógica especulativa, que aumenta as distâncias
entre habitação e empregos. A urbanização de “piores” localizações
empurra a ocupação para lugares cada vez mais distantes, e com
isso as distâncias que os novos moradores têm que percorrer
acabam aumentando. (SABOYA, 2008).
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Acredita-se que exista uma forte pressão por parte deste mercado para que o
centro se torne a cada momento uma área mais interessante para a construção dos
empreendimentos comerciais.
Assim, seja pela demanda crescente de novos prédios comerciais quanto
residenciais, fato é que o número de empreendimentos verticais intensifica-se a cada
novo

momento,

exigindo

a

aprovação

de

critérios

sustentáveis

para

o

enquadramento de empreendimentos imobiliários.

7.2.4 Lei de Edifícios Verdes e Inteligentes

Apesar de tardio, não se pode negar a validade da instituição do decreto que
estabelece a construção de edifícios verdes e inteligentes, no município.
No entanto, embora o Município de Santos proponha um incentivo para a
construção de edifícios que sigam tais padrões, as críticas quanto aos seus reais
estímulos são fortemente questionadas.
Segundo Carriço (2011e), o maior destaque é referente ao fato de que não há
garantia da sustentabilidade dos empreendimentos, durante sua operação, uma vez
que o benefício é pontual para a fase de construção e não necessariamente garante
a sustentabilidade durante a vida útil do empreendimento.
A título de ilustração, citam-se alguns requisitos que compõem o decreto e
que se referem às atividades que ao longo do tempo possam ser desconsideradas, a
saber:
1.2 Proteção e recuperação da vegetação nativa do local no mínimo
em 15% da área do terreno;
1.3 Áreas verdes tais como jardins e jardineiras descobertos,
telhados ou coberturas verdes, desde que a somatória de suas áreas
seja inferior ou igual a 15% da área do terreno;
1.5 Áreas permeáveis descobertas desde que a sua somatória seja
superior a 15% da área do terreno. (SANTOS, 2011a).

O exemplo clássico, colocado pelo Carriço (2011e), trata-se especificamente
sobre a possibilidade de um síndico, por exemplo, dez anos após a instalação do
edifício, resolver impermeabilizar as áreas que pontuaram tais critérios e, se assim o
fizer, nada poderá ser questionado, uma vez que o benefício de aumentar seu
potencial construtivo já lhe foi garantido.
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No

mais,

alguns

outros

critérios

também

poderiam

ser

melhores

apresentados, pois, da forma como constam, tratam especificamente às fases de
instalação.
1.6 Bicicletário no canteiro de obras para utilização dos trabalhadores
até a conclusão da obra;
4.1 Destinação de resíduos de materiais utilizados na obra para fins
de reciclagem. (SANTOS, 2011a).

Nesse sentido, acredita-se que o bicicletário deveria não só atender
temporariamente os trabalhadores da obra, mas deveria tornar-se um equipamento
fixo, permitindo seu uso não só aos moradores do edifício, como também, visitas e
funcionários do prédio.
Considerando tais aspectos, acredita-se que o benefício não deveria ser
pontual para o licenciamento, mas, sim progressivo, exigindo a manutenção
constante dos critérios para garantir algum tipo de vantagem.
Desta forma, apesar da validade do decreto, acredita-se que a forma como
hoje ele é apresentado garante um benefício mais vantajoso para o empreendedor,
que garantirá o direito de construir áreas a mais, ao invés de garantir benefícios
maiores para a sociedade como um todo.
Outra crítica pertinente, diz respeito ao fato de que a proposta para estimular
a inclusão de itens de sustentabilidade restringe-se aos futuros empreendimentos
imobiliários da cidade, desconsiderando as construções atuais, que poderiam
igualmente

adaptar-se

dentro

das

limitações

possíveis,

tornando-se

empreendimentos mais inteligentes e verdes.
Por fim, ainda destaca-se o fato do decreto desconsiderar o mercado
residencial, o qual poderia servir de exemplo de sustentabilidade de forma bastante
atrativa.
A construção civil começa a demonstrar que está se adequando cada
vez mais aos conceitos de sustentabilidade que estão sendo
impostos em todos os setores da economia e que a cada dia passam
a ser uma exigência da sociedade, principalmente da nova geração.
Os mais jovens estão começando a exigir de seus fornecedores uma
postura mais correta em relação ao meio ambiente, desenvolvendo
um dos maiores desafios corporativos deste milênio: o consumo
consciente. Consultores, grandes construtoras de imóveis,
empreendedores e incorporadores, tanto comerciais quanto
residenciais, fornecedores de materiais, insumos e tecnologias, estão
aos poucos desenvolvendo expertise nessa área. Trata-se de um
movimento que ganhou força nos últimos cinco anos e que hoje já
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começa a criar uma nova demanda no mercado da construção civil
no Brasil. Diria que a construção sustentável veio para ficar.
(CASADO, 2009).

Há época, o arquiteto Cláudio Abdalla, do Instituto de Arquitetos do Brasil
(IAB), considera positivo o fato de o Poder Público não estar sendo omisso em
relação ao tema sustentabilidade, mas acredita que poderia ser mais incisivo na
regulação, ao invés de deixar ao sabor do mercado. "A Prefeitura está colocando um
incentivo. Não sei se será suficiente. Pode até virar regra (as construções
sustentáveis). É uma maneira mais branda de colocar a alteração”. (ABDALLA, apud
VAIO, 2011).
Apesar da prefeitura ter que agir de acordo com o Plano Diretor e a Lei de
Uso do Solo, diplomas legais que definem claramente o que pode ou não ser feito no
município, definindo inclusive o número de pavimentos dos prédios, a gestão
municipal deve contar com alguns instrumentos complementares, os quais
contribuirão para uma melhor forma de uso e ocupação do solo.

7.2.5 Estudo de Impacto de Vizinhança

Neste sentido, uma ferramenta que a municipalidade está introduzindo e que
contribuirá para uma melhor qualidade de vida dos cidadãos é caso do Estudo de
Impacto de Vizinhança (EIV), que definirá se aquele espaço onde o empreendimento
será realizado tem capacidade de suporte.
Tal instrumento já é citado no Plano Diretor de 1998; no entanto, sua efetiva
aplicação dá-se somente agora, a qual apesar de bastante tardia, faz-se de
fundamental importância em decorrência da instituição das medidas compensatórias.
A proposta é que o estudo dos novos empreendimentos garanta as ações
mitigadoras ou reparadoras pelos impactos negativos gerados por eles, ou seja,
considerando que a construção de um empreendimento de porte grande irá impactar
diversos equipamentos urbanos, o mínimo que a municipalidade poderia exigir como
contrapartida seria o empreendedor financiar seus impactos diretos e indiretos, a fim
de não prejudicar a vizinhança.
No entanto, a proposta do EIV deve transcender a questão da exclusiva
“eliminação” dos impactos negativos decorrentes do novo empreendimento, por
ações mitigadoras e/ou reparadoras, garantindo que o estudo possa atuar de forma
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preventiva e indutora, de usos compatíveis, como a preservação, podendo também
gerar receitas para a implementação de atividades sustentáveis.
Complementarmente, acredita-se que a obrigatoriedade da apresentação do
EIV não deveria se restringir à grandes empreendimentos e atividades portuárias e
retroportuárias desconformes, pois, sobre a lógica dos impactos cumulativos e
sinérgicos8, hoje, qualquer empreendimento a mais no município, por menor que
sejam seus impactos, já estarão contribuindo significativamente para a uma piora da
sustentabilidade.

7.2.6 ICMS Ecológico

Outros instrumentos estão, por sua vez, sendo criticados severamente em
decorrência do não entendimento do seu real objetivo. Como exemplo, destaca-se o
ICMS Ecológico, que é um importante mecanismo de proteção ambiental, visto que
compensa economicamente os municípios que protegem seus recursos naturais, já
que estes ficam, muitas vezes, inviabilizados de progredir economicamente e
explorar seus recursos.
Portanto, alguns gestores acreditam que o custo dessa intervenção via
“políticas públicas ambientais” como a criação das unidades de conservação é, do
ponto de vista do capital, um gasto improdutivo embora seja também necessário
para a preservação das condições que permitam a continuidade no processo de
acumulação de riqueza abstrata (CARNEIRO, 2005 apud KLEIN; SOUZA; ALMEIDA,
2009, p.2).
De acordo com R. Amaral Consultoria (apud POPULAÇÃO..., 2013), a
compensação apresentada como contrapartida para estimular a preservação no
Município de Santos não passa de um mito, uma vez que o valor repassado,
conforme observa-se na planilha de Receitas do ICMS-Ecológico, não é
representativo se comparado ao que se arrecadaria em impostos urbanos, se tais
áreas fossem utilizadas para a expansão urbana (Tabela 3).

8

“[...] sinergia é o efeito ou força ou ação resultante da conjunção simultânea de dois ou
mais fatores, de forma que o resultado é superior à ação dos fatores individualmente, sob as
mesmas condições.” (VALERA, 2012).
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Tabela 3 - Receita do ICMS-Ecológico (2012-2006).
ANO
Santos
(R$)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

1.173.455

1.622.868

1.512.710

1.264.543

1.250.914

1.082.629

1.013.873

Fonte: Adaptado pela autora de R. Amaral Consultoria (apud POPULAÇÃO..., 2013).

De fato, a crítica é válida e o valor, se assim comparado, realmente não é
equiparável, no entanto, cabe destacar que querer comparar o uso do solo, dentro
de um perspectiva estritamente econômica e não sustentável, não tem validade.
O ICMS Ecológico vem agregando valor econômico às atividades de proteção
ambiental, contribuindo para ampliar as iniciativas dos municípios na conservação de
espaços naturais. As experiências implantadas no Brasil indicam que, para
municípios onde predominam áreas protegidas e com restrições às atividades
econômicas, esses recursos participam significativamente na receita como fonte
importante para a economia local.
Em Santos, a preservação deve acontecer independentemente, ou seja, o
repasse do ICMS Ecológico não é uma opção econômica, onde o gestor público
pode optar entre preservar, ou então, utilizar esses territórios.
A questão transcende a esfera municipal, dado que a legislação
estadual/federal define tais áreas como áreas de preservação, logo, o valor recebido
pelo ICMS é um bonificação, que sem dúvida traz um incentivo adicional para que
elas estejam sempre intactas, não sendo um pagamento efeivo do cálculo preciso
com o que se deixou de arrecadar, pelo município.
No Perfil dos Municípios Brasileiros, publicado pelo IBGE em 2008, para a
maior parte das prefeituras que têm recursos específicos para a área de meio
ambiente provenientes de órgãos públicos, estes estão na categoria de outros
recursos (53,8%), que são basicamente os oriundos de dotação orçamentária, o
ICMS Ecológico é a segunda fonte de recursos mais citada pelos municípios,
presente em quase um terço (29,9%) dos municípios brasileiros, seguido das taxas
de licenciamento ambiental (21,8%), das multas ambientais (17,2%) e dos royalties
(8,0%). (apud ICMS ECOLÓGICO, 2013b).
Na região Nordeste, 78% dos recursos públicos para o meio
ambiente proveem de dotação orçamentária; na região Norte, 51,1%
vêm de ICMS Ecológico; na Sul, 33,2% dos recursos referem-se a
taxas de licenciamento e 26,2% a multas; e na região Sudeste,
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11,1% resultam de royalties, constituindo estes os maiores
percentuais por região. Nos municípios menores, com até 5 mil
habitantes, a maior presença é de recursos do Orçamento (42,8%),
seguidos do ICMS Ecológico (36,2%) e das taxas de licenciamento
(18,1%). Já nos municípios maiores, com mais de 500 mil habitantes,
os itens mais presentes são multas (71,4%), outras fontes (65,7%) e
taxas de licenciamento (60,0%). (IBGE apud ICMS ECOLÓGICO,
2013b).

A RMBS possui um nível de preservação de aproximadamente 69%, sendo o
município de Bertioga o que apresenta a maior área natural, com quase 80% de seu
território. Pelas análises publicadas no jornal A Tribuna, esta porcentagem
compromete o desenvolvimento municipal e, consequentemente, o regional. No
entanto, não se considera o fato de que os municípios não restringem seu
crescimento e desenvolvimento vinculado exclusivamente a expansão urbana.
Neste sentido, coloca-se a necessidade de se pensar em uma economia
criativa e, consequentemente, em cidades criativas. Tais conceitos ainda são
emergentes, no entanto, ao longo dos últimos anos, a criatividade tem garantido
benefícios nas discussões sobre desenvolvimento sustentável.
De acordo com as discussões apresentadas no Seminário Economia Criativa
e Cidades Criativas - Da teoria à prática (REIS, 2013), a criatividade é reconhecida
agora como recurso fundamental, capaz de diferenciar produtos, serviços e
incrementar a qualidade de vida nas cidades, garantindo ganhos para todas as
partes9.
Por tal perspectiva, as soluções para os problemas estruturais da sociedade,
da economia, da cultura e das cidades carecem de uma ruptura com o antigo jeito de
governar, de crescer, de desenvolver etc, para tal, novas propostas colocam-se
como questões primordiais, fazendo com que a criatividade seja entendida como um
dos mais importantes ativos econômicos, garantindo desta forma, que o município
que tiver a maior parte do seu território preservado não tenha seu desenvolvimento
fadado ao fracasso, como ainda entende-se hoje por parte dos gestores.

9

A economia criativa no Brasil, representada pelos catadores [...] sozinhos ou em
cooperativas usaram a criatividade para aproveitar essa oportunidade de mercado e
desenvolveram seu próprio processo de coleta, armazenamento e distribuição desse
material de reciclagem. Usaram a criatividade a favor e hoje famílias inteiras sobrevivem
dessa atividade. Isso é um exemplo clássico de economia criativa. (LAVORATO, 2013).
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Assim, percebe-se igualmente que a gestão pública ainda não está certa
suficientemente dos benefícios que poderia se favorecer com a aplicação correta
dos instrumentos.
Um das principais causas para esta discussão é que os resultados de uma
gestão pautada em instrumentos urbanos direcionados para a sustentabilidade
apresentarão seus resultados a médio e longo prazo, quiçá, em uma gestão nem
mais de responsabilidade dos executores. Assim, ainda precisa-se vencer tal
barreira, discutindo o assunto em uma escala diferente da atual, onde se prevalece o
imediatismo.
Neste sentido, considerando os impactos gerados pelos vetores de
crescimento, propõe-se o aprimoramento da política pública do Município de Santos,
por meio da aplicação de instrumentos mais criativos, que possam destacar os reais
benefícios de se investir em políticas sustentáveis e que possam garantir vantagens
para os agentes sociais envolvidos, de forma com que todos estejam realmente
engajados neste processo, ainda que tendo foco principal a vantagem econômica
advinda de tais práticas.
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8 PROPOSTA DE APRIMORAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL DE
SANTOS
Dentro da lógica proposta para a elaboração das políticas públicas,
diagnosticaram-se os problemas socioambientais de maior urgência do município,
dada sua crescente insustentabilidade, que tem na política urbana uma âncora de
difícil resolução.
Neste sentido, a proposição dos Instrumentos Econômicos – em um primeiro
momento e sempre que possível – deve pautar-se em instrumentos de incentivo, a
fim de fixar um estreitamento junto à sociedade e empresas, provando-lhes que tais
políticas merecem credibilidade.
Desde 1988, mecanismos de estímulo econômico à preservação
ambiental entraram na pauta, especialmente do governo federal,
sendo alguns inclusive previstos pela Constituição Federal do mesmo
ano. Mais importante, a CF deixou espaço para que os estados
legislassem sobre o assunto. Surge portanto esta nova modalidade
de incentivo econômico à preservação ambiental que se diferencia
dos outro já existentes, com destaque para as taxas vinculadas ao
uso de recursos renováveis, as taxas florestais, taxas sobre resíduos
sólidos, os esquemas de depósito-reembolso, os subsídios
creditícios e a isenção fiscal. Entretanto, todos estes outros
estiveram sempre orientados por critérios arrecadatórios e sem
nenhum critério pre-definido para a distribuição dos recursos.
(WIKIPEDIA, 2013).
‘Embora pareça a solução mais coerente aos olhos de boa parte da
doutrina, a criação de novos tributos (green tax – ‘imposto verde’),
que tenham por hipótese de incidência um ato potencialmente lesivo
ao meio ambiente, só faria por agravar, ainda mais, os encargos
existentes sobre o contribuinte brasileiro – que, diga-se, é um dos
mais onerados do mundo - , sem que isso importe na espera da
quebra de paradigma, reformulando a sistemática tributária nacional,
há muito desiludida com promessas falaciosas de reforma’.
(MORAES, 2013).

Destaca-se que a ação de incentivo pode ser combinada com a penalização
dos

gestores

nos

diferentes

níveis

de

governo

que

não

demonstram

responsabilidade ambiental, ao gerenciar de forma inadequada o uso e ocupação do
solo, mas, conclui-se que, melhor do que penalizá-los, seria motivá-los pela
expectativa de receita adicional do incentivo econômico.
Assim, direcionou-se um plano de ação, delimitando as ações prioritárias, por
meio de leis distributivas, que garantam melhores resultados para todos os agentes
envolvidos, por meio dos incentivos econômicos.
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Para o caso específico de Santos, fez-se um recorte no município, dado que
os cenários presentes e futuros da área insular e da área continental são muito
distintos, logo, propostas direcionadas e independentes foram elaboradas.
Sobre tal perspectiva, o uso exacerbado do solo e a verticalização dos
empreendimentos,

na

área

insular,

mostram-se

como

os

impactos

mais

preocupantes, dada a grandeza tanto em números quanto em magnitude dos novos
empreendimentos, o que intensifica um custo de vida ainda mais alto para os
moradores que, na maior parte das vezes, não conseguem manter o novo padrão da
cidade e, sem opção, acabam por ser expulsos deste território.
Assim sendo, caso não sejam propostos novos instrumentos econômicos e
revisões nas políticas de comando e controle do município, que possam controlar a
crescente urbanização santista, acredita-se que as consequências serão, a cada
novo momento, ainda mais acentuadas negativamente.
Somada à revisão dos diplomas legais vigentes no município, com novos
padrões de definição para os comandos que disciplinam o uso do solo local à
favorecimento da sociedade como um todo, propõe-se o aprimoramento de
alguns instrumentos econômicos já utilizados e a conjugação de novas
propostas, as quais contribuirão significativamente para que Santos mantenha seu
crescimento associado a um desenvolvimento sustentável, pautado na mudança de
comportamento dos agentes sociais tendo como indutor o benefício econômico.
Considerando que parte significativa da economia do município está pautada
no mercado imobiliário, torna-se uma tarefa extremamente difícil propor medidas
restritivas à especulação sem ferir os interesses deste mercado.
No entanto, se o município busca garantir um desenvolvimento sustentável,
tais medidas colocam-se como primordiais, pois, hoje, a oferta por novos imóveis é
infinitamente grande, a qual se coloca para atender a demanda decorrente dos
futuros investimentos, ou seja, a especulação imobiliária gira em torno de duas
críticas possibilidades.
Uma diz respeito à limitação de áreas para expansão no município, reduzindo
a oferta de imóveis, e, por consequência, segundo a lei de oferta e da procura, há
um aumento artificial dos preços dos terrenos.
Complementarmente, a especulação torna-se ainda mais acentuada visto que
hoje muitas unidades estão sendo adquiridas na expectativa de que seu valor de
mercado aumente durante o lapso de tempo decorrido e no momento em que toda a
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nova demanda econômica apresentar-se efetivamente, a venda ou a locação destes
imóveis estarão ainda mais caros, acentuando – mais uma vez – a lei da oferta e da
procura.
Restringir a especulação como um todo, liquidando o mercado dos
especuladores, que seguram os preços dos imóveis em patamares inaceitáveis, é o
maior desafio dos gestores públicos de Santos.
Entretanto, a aplicação de tais instrumentos nem sempre são
implementadas,
mesmo
com
a
nova
leva
de planos
diretores participativos, principalmente por causa de hábitos e
crenças há muito tempo arraigados na cultura do brasileiro. Como
explicar a alguém que sempre viu seus pais e avós segurando a
venda de terras para esperar os melhores preços que agora ele não
poderá mais fazer isso, sob pena de pagar mais impostos? Tarefa
difícil, mas que deve ser levada a cabo paulatina e constantemente,
para que seja possível modificar essa mentalidade e criar cidades
mais justas para todos. (SABOYA, 2008).

Vencida a tradição social, na tentativa de propor um novo hábito, a mais
desafiadora sugestão estaria vinculada à restrição – ainda que temporária – da
venda de imóveis na planta, que, aliás, é uma modalidade comum no Brasil e pouco
aceitável no exterior.
Em geral, as construtoras cobram uma porcentagem do valor do imóvel antes
da entrega das chaves, o que contribui para que muitas pessoas comprem o imóvel
como forma de “investimento futuro”, pretendendo revendê-lo por um preço mais alto
quando o empreendimento for entregue.
De tal modo, o município deveria decretar uma moratória temporária de
compras “na planta”, o que já iria contribuir favoravelmente para a diminuição desta
forma de especulação.
Ainda assim, o problema não seria eliminado, visto que após a construção e
entrega dos empreendimentos, a compra especulativa poderia efetivar-se. Neste
sentido, uma provável medida deveria partir da instituição de um cadastro de
proprietários, a fim de garantir que as aquisições de residências estejam sendo
realizadas com fim direto de moradia, diminuindo futuras especulações e, por
conseguinte, os apartamentos de veraneio, ou então, de segunda residência.
Neste sentido, caso o comprador tenha real interesse em manter um
apartamento fechado, a prefeitura deveria aprimorar o instrumento de IPTU
progressivo no tempo e estende-lo para o município como um todo, e aqueles
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apartamentos que forem classificados como subutilizados ou não utilizados, deverão
pagar um imposto maior. Adicionalmente, sugere-se que a gestão pública institua
uma porcentagem maior para o cálculo do ITBI, para os munícipes que adquirirem
uma segunda residência.
Com estas estratégias, propõe-se que, em decorrência dos custos maiores
tanto no ato da compra, quanto na manutenção do imóvel, os compradores
reconsiderem a real vantagem de ter um segundo imóvel, ainda que seja por um
pequeno

espaço

de

tempo,

como

é

recorrentemente

executado

pelos

especuladores.
No mais, sugere-se igualmente que as incorporadoras também paguem o
IPTU progressivo para aquelas unidades que não forem vendidas em até um
determinado prazo, garantindo assim que os valores dos empreendimentos possam
ser regulados de forma a não serem abusivos, pois, as incorporadoras não estarão
dispostas a gastar um alto valor no recolhimento do imposto, durante muito tempo,
induzindo que os valores dos imóveis sejam ajustados, de forma com que possam
ser vendidos num curto espaço de tempo, abandonando desta forma um
crescimento simplesmente especulatório, por parte do mercado imobiliário.
Ainda sobre o imposto territorial, considera-se de fundamental importância
que se institua o IPTU Verde no município, a fim de atender dois objetivos distintos,
sendo um deles para a área continental e outro para a área insular.
Considerando que a área continental sofrerá os reflexos diretos da
especulação imobiliária
da área insular, em decorrência da “expulsão” do santista devido aos altos
valores da cidade. Parte-se do entendimento que em um curto espaço de tempo o
comprometimento do ecossistema pelas ocupações irregulares, que se instalarão
neste território, trarão danos irreversíveis para o município.
Assim, sugere-se a instituição do IPTU Verde como incentivo financeiro para
a manutenção de maciços florestais, na área de baixo índice de desenvolvimento
econômico de Santos.
No mais, o mesmo conceito instituído para o IPTU Verde na área continental,
deveria ser aplicado na área insular, com alguns pequenos ajustes, dado que neste
trecho densamente urbanizado, os maciços florestais são bem restritos. Neste
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sentido, a proposta do incentivo para a área insular deveria considerar também a
questão da arborização urbana10, que é hoje um potencial problema do município.
O benefício estaria vinculado tanto à manutenção de indivíduos arbóreos
isolados quanto ao plantio compensatório.
Segundo Munford (1998, p. 463-464 apud HENRIQUE, 2009, p. 136),
[...] o desejo de utilizar todos os metros quadrados de espaço
alugável dominava o proprietário, mesmo quando a construção era
para seu uso privado e não se destinava à simples especulação
pecuniária. Em muitas cidades, durante o século XIX, isso reduziu o
quintal dos fundos a uma área para secar roupas, e esta, por sua
vez, foi reduzida em espaço, a tal ponto que muitas caras residências
da Quinta Avenida, em Nova Iorque, eram construídas quase costas
contra costas, como qualquer asilo de classe inferior, e não tinham
nem perspectiva, nem ventilação.

Sobre tal perspectiva, Santos apresenta a mesma necessidade por parte das
construtoras, que para garantirem a maior área construída, acabam por suprimir
todos os indivíduos arbóreos isolados e pequenos fragmentos que ainda existem no
município.
Neste sentido, a proposta do IPTU Verde, vinculando um desconto
progressivo no imposto não seria uma ferramenta capaz de reverter a situação
instaurada na área insular; no entanto, acredita-se que alguns exemplares arbóreos
podem ser vistos com mais cuidado, dentro do projeto arquitetônico das
construtoras.
Basicamente, o proprietário, por meio de um agente público, cadastraria os
indivíduos presentes no seu terreno, a fim de alimentar um Sistema de Informações
Geográficas (SIG’s) municipal, com os dados de cada um dos exemplares
existentes.
Para os novos empreendimentos, independentemente da necessidade do
corte de árvores isoladas, o poder público deveria implantar uma legislação
específica para que a cada “x” m² construídos fosse feita uma compensação, por
meio do plantio de árvores, preferencialmente na área objeto da construção,
podendo ser na porcentagem do terreno que deve ficar permeável, de acordo com a
legislação existente, ou então, por meio da criação de telhados verdes.
10

Tramita um Projeto de Lei (PLC 52/2013) conhecido como “Árvores do Bem”, o qual
propõe que quanto mais árvores o município tiver, maior será o repasse financeiro, partindose do princípio mínimo de uma árvore por munícipe.
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Considerando que as construtoras atuais não estão engajadas em projetos de
coberturas verdes, a legislação abriria a oportunidade da compensação poder ser
realizada em qualquer outra área, inclusive, com fim de incentivar a criação de novos
espaços na cidade, ou então, para melhorar o espaço urbano existente, seja com o
plantio em uma praça abandonada, um canteiro central, um ponto de ônibus etc.
No entanto, a fim de internalizar o conceito das coberturas verdes, seria muito
produtivo que a municipalidade oferecesse estímulos para as construtoras que
implantarem telhados verdes em pelo menos 50% de suas obras.
Cabe destacar que áreas e vizinhanças arborizadas são valorizadas
apropriando-se das referências à natureza. Neste sentido, todos os agentes sociais
seriam beneficiados, desde o munícipe que teria um desconto – ainda que simbólico
– em seu imposto territorial, ao empreendedor que em um médio prazo teria ainda
mais áreas valorizadas na região para a implantação de seus empreendimentos,
somados aos estímulos financeiros concedidos pela prefeitura, e a própria prefeitura
que terá uma pontuação ainda melhor nos programas estaduais que avaliam
arborização urbana, garantindo benefícios econômicos à gestão pública.
Ainda considerando a proposta dos telhados verdes, propõe-se uma
adequação do decreto vigente de edifícios verdes e inteligentes, tendo como base
as críticas apresentadas sobre seu desempenho e consequentes distorções.
A gestão pública de Santos, por meio de um “Escritório Sustentável” poderia
capacitar construtores a criar, ou então, adequar projetos urbanísticos, por meio da
disseminação das técnicas ambientalmente corretas, garantindo empreendimentos
tanto comerciais quanto habitacionais mais sustentáveis, seja para as novas
construções prediais e residenciais, quanto para as reformas de empreendimentos
antigos.
Muito ainda se questiona sobre os efetivos ganhos decorrentes de tais
construções, sobre o valor adicional de um projeto sobre tais critérios, do retorno do
investimento etc. Sobre tal perspectiva, a municipalidade disponibilizar-se-ia para
contribuir com a concepção de um projeto que pautado sobre tal lógica ambiental,
garanta todos os benefícios efetivos.
A proposta do escritório seria somada à emissão de um Certificado Ambiental
Municipal, o qual atestaria que o empreendimento lá analisado e merecedor do selo,
estaria de acordo com as instruções municipais, garantindo a excelência do projeto.
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A priori, a orientação gratuita aos empreendedores já seria um incentivo de
grande validade, dado que os projetos concebidos pelo padrão sustentável tendem a
ser mais baratos ao longo do tempo, mais funcionais etc., favorecendo o
empreendedor, o morador e a sociedade santista como um todo.
No entanto, a fim de garantir sua efetiva credibilidade, sugere-se que seja
vinculado à emissão do Certificado Ambiental Municipal um benefício econômico,
permitindo ganhos ao empreendedor e aos proprietários.
Uma possibilidade interessante seria que houvesse um desconto progressivo
do IPTU, durante um período, até que se atingisse um teto máximo, definido por lei,
para empreendimentos certificados pelo município. Tal proposta garantiria que o
empreendimento não só garantisse um projeto sustentável, mas que – sobretudo –
garantisse a adequada operação do empreendimento dentro dos preceitos
sustentáveis.
Para os casos em que os residenciais e ou comerciais queiram se adequar às
técnicas sustentáveis, evidentemente que algumas limitações se farão presentes, no
entanto, a emissão do Certificado Ambiental Municipal far-se-á da mesma
importância, validando a possibilidade de adequar antigos equipamentos às novas
tecnologias, metodologias e gestão.
Da mesma forma, tais empreendimentos deveriam ser beneficiados pelos
incentivos fiscais, de forma a alterar o comportamento da sociedade, em relação ao
meio ambiente, por meio da alteração do valor.
Considerando que o IPTU é uma das fontes de maior destaque na
arrecadação do município, considera-se o fato da gestão pública ser resistente
quanto ao desconto deste tributo, uma vez que – a princípio – ele poderá
comprometer os cofres públicos.
Assim, faz-se de fundamental importância definir os critérios, percentuais,
temporalidade e teto do benefício, caso contrário, se o desequilíbrio da arrecadação
impactar a gestão pública para o financiamento de suas atribuições, tal proposta
estaria em contradição aos preceitos básicos da sustentabilidade.
Outro incentivo que poderia garantir bons resultados para a área insular de
Santos é exatamente o desconto no ITBI. De forma a garantir que o cidadão sinta-se
a cada novo momento mais responsável pela sustentabilidade municipal, poder-se-ia
garantir que os empreendimentos certificados, por meio do Certificado Ambiental
Municipal, tenham um desconto efetivo no imposto supracitado, ou então, que a
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conta para cálculo do imposto seja alterada para os empreendimentos que não
tenham o selo11.
Neste segundo cenário, destaca-se a possibilidade da Secretaria de Finanças
aumentar a sua arrecadação, despertando no comprador do imóvel o interesse em
buscar por empreendimentos certificados, a fim de executar um pagamento menor
do referido imposto.
Acredita-se que esta seria uma efetiva forma de beneficiar uma arrecadação
maior à municipalidade e igualmente de mostrar ao comprador, que a opção por um
prédio verde e inteligente é economicamente vantajosa. Assim, estimulando uma
concepção, que será internalizada pelo consumidor, de que a existência do
certificado é garantia de qualidade e vantagens econômicas, contribuindo para que
futuramente

a

sociedade

exija

o

Certificado

Ambiental

Municipal

dos

empreendimentos.
Tratando-se neste momento sobre as obras públicas de infraestrutura que
darão suporte urbanístico para a nova demanda populacional de Santos, sugere-se
que a prefeitura de Santos dê preferência para as empresas de construção civil que
tragam em sua concepção os conceitos da construção sustentável. Considerando-se
o elevado poder de compra do governo e a priorização de bens e serviços, acreditase que estimulará a inovação das formas de produção por parte dos fornecedores,
que para se manterem no mercado público, deverão se adequar para participar
destas concorrências.
Desta forma, além de poder baratear o custo final dos empreendimentos, o
município impulsionaria de forma exemplar a utilização de tais conceitos
sustentáveis, servindo de exemplo, dada a sua influência no mercado consumidor e
na economia como um todo, garantindo ainda mais a utilidade, prazer, satisfação do
usuário, satisfação das necessidades, por meio de operações eficientes.
No Estado de São Paulo, já existe embasamento legal para contratações
públicas sustentáveis, por meio do Decreto Estadual n° 53.336/08. Logo, o Município
de Santos deverá atentar-se para o fato de que a caracterização e o quantitativo do
objeto a ser contratado estejam em conformidade com as necessidades de
11

No mesmo ano de 2011, destaca-se uma tentativa sem sucesso que aconteceu em
Santos, quando o vereador Marcelo Del Bosco propôs a aplicação do IPTU VERDE no
município, favorecendo um desconto no imposto para imóveis que adotassem medidas
ecológicas, alterando desta forma o Código Tributário de Santos, todavia, por motivos não
encontrados a proposta não foi aprovada. (VOTO CONSCIENTE SANTOS, 2011).
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manutenção e preservação sustentável do meio ambiente, atendendo-se ao disposto
no artigo 15, parágrafo 7°, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93.
Tratando-se, por fim, sobre a verticalização exacerbada no município,
evidentemente que a revisão do plano diretor seria a primeira proposta, pensando
em alterar o potencial construtivo dos terrenos, o que contribuiria para administrar
melhor o gabarito dos prédios de Santos, em especial aqueles localizados na orla da
praia.
No entanto, adicionalmente ao instrumento de C&C, sugere-se que se utilize
do mesmo princípio do setor imobiliário quanto à valorização dos apartamentos mais
altos, sendo esta uma prática do mercado. Assim, propõe-se que o comprador,
pautado no princípio da disposição-a-pagar, tenha um custo maior não só vinculado
à compra do patrimônio, a qual tem o valor revertido para a incorporadora, mas,
sobretudo, um custo maior referente à manutenção do seu patrimônio, a qual seria
revertida para a municipalidade.
Pela justificativa de que quanto mais alto o apartamento, menor o ruído, mais
privilegiada a vista, maior a privacidade etc., o que favorece pontualmente o
proprietário desta unidade residencial, ou então, comercial, igualmente, vários são
os impactos negativos gerados para a vizinhança, a fim de “sustentar” os benefícios
particulares de alguns poucos moradores.
Os urbanistas defendem a ideia de que os grandes empreendimentos
prejudicam o restante da vizinhança, dado que bloqueiam a vista em sua volta,
geram sombreamentos, tráfego intenso e, no caso específico de Santos, que tem
dias muito abafados, a falta de ventilação causada pelos altos prédios na orla da
praia, intensificar-se-ia.

Essa questão é avaliada na hora de aprovar um

empreendimento.
‘Mesmo sendo mais caros, os apartamentos mais altos vendem mais
e mais rápido, tanto pela vista quanto pelo status que representam".
A variação de preço oscila entre 15% a 20% se comparamos os
primeiros andares e os últimos’, Celso Amaral, diretor corporativo da
Geoimovel, empresa de pesquisas imobiliárias.
[...] ‘A cobertura é como uma aristocracia moderna e exclusiva’,
analisa Sérgio Wajman, professor de psicologia da PUC-SP
(Pontifícia Universidade Católica).
‘É uma questão de status, pois coloca o morador em um nível em
que ele se considera melhor que os outros, algo semelhante com o
que ocorre em relação a carro ou a celular. (apud TOPO..., 2012).
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‘Muitas vezes o consumidor adorou o apartamento, pessoalmente
não dá a mínima pelo fato do andar ser baixo, mas deixa de comprar
pelo temor da diminuição de ‘status’. (CAPUANO, 2013).

Tal diferença de preço é mais acentuada quando a venda dos imóveis é feita
na planta, no entanto, imóveis usados, apesar de terem um abatimento do preço
geral ainda são mais caros em relação aos andares mais baixos.
Partindo-se do princípio que os empreendimentos dos topos, apesar de mais
caros, ainda são os mais concorridos, propõe-se a instituição de uma taxa adicional
ao condomínio para os apartamentos localizados acima do skyline do município e o
valor recolhido entre estes moradores deverá ser repassado para a municipalidade,
a fim de que o proprietário internalize suas externalidades negativas, garantindo uma
contrapartida para a sociedade.
Sobre tal lógica, não se reprime totalmente a instalação de uma nova
proposta urbanística para a cidade, no entanto, condiciona-a a um valor econômico
que possa desestimulá-la, garantindo que a cidade seja mais justa para toda a
sociedade ao invés de privilegiar alguns poucos.
Considerando que a sociedade move-se pela lógica do capital, faz-se de
fundamental importância que os instrumentos econômicos sejam entendidos como
propulsores da sustentabilidade, ainda que – neste primeiro momento – os agentes
sociais inspirem-se neste processo exclusivamente pela possibilidade de ganhos
financeiros, ou então, pela não perda do dinheiro, desconsiderando os ganhos
socioambientais, que se darão consequentemente.
A proposta dos instrumentos econômicos apresentada visa – sobretudo –
atuar de forma direta na especulação imobiliária, pois, se assim conseguisse, uma
parte dos reflexos poderia ser eliminada de forma preventiva, sem mesmo impactar
negativamente o município, ou então, amortizada, contribuindo para uma
“insustentabilidade mais reversível”.
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Quadro 1 - Resumo das proposições para aplicação dos IE’s no Município de Santos.

ESPECULAÇÃO
IMOBILIÁRIA

VERTICALIZAÇÃO
E
USO EXACERBADO DO
SOLO

EXPULSÃO

ÁREA INSULAR
1. Veto temporário de compras “na planta”
2. Cadastro dos Imóveis para fins de moradia:
o IPTU Progressivo no Tempo
o Cálculo adicional no ITBI
3. IPTU Progressivo para as incorporadoras
ÁREA INSULAR
4. IPTU Verde:
o Manutenção de maciço florestal
o Cadastro de Árvores
o Plantio Compensatório
5. Telhados Verdes
6. Certificado Ambiental Municipal – Escritório Sustentável
7. Taxa Skyline
ÁREA CONTINENTAL
8. IPTU Verde:
o Manutenção de maciço florestal

Fonte: elaborado pela autora.

Neste sentido, a proposição dos oito instrumentos apresentados conforme
quadro 1, não tem a pretensão de garantir os melhores resultados; no entanto,
acredita-se que com estes incentivos, o município possa gerenciar de forma mais
sustentável a especulação imobiliária que vem contribuindo fortemente para o uso
exacerbado do solo e da verticalização da área insular e a ocupação da área
continental, em decorrência da expulsão de parte da população menos favorecida.
No mais, tem-se o início de um ciclo virtuoso de incentivos tendo em vista que
quanto melhor a qualidade da gestão ambiental municipal maiores serão os
benefícios para o munícipe e para o setor privado, que por sua vez, irão garantir uma
qualidade ambiental no processo de uso e ocupação do solo, em decorrência aos
benefícios econômicos, que lhe forem conferidos, possibilitando que o município se
torne a cada momento mais sustentável, o que lhe garantirá maiores repasses
estaduais e federais, logo, o município terá ainda mais condições de propor
vantagens para todos os agentes sociais envolvidos, proporcionando uma cadeia de
subsistência, garantindo a eficácia da sustentabilidade.
[...] Santos apresenta ótimas condições de se fazer políticas
redistributivas... os instrumentos para fazer isso estão lá no Estatuto
da Cidade. Quem ganha com o solo urbano repassa uma parte
desse ganho para a sociedade, para o Poder Público... para que o
Poder Público, junto com fontes de financiamento, possa melhorar a
situação justamente daqueles que vivem em péssimas condições
urbanísticas. (INSTITUTO DE ESTUDOS, FORMAÇÃO E
ASSESSORIA EM POLÍTICAS NACIONAIS, 2013, p.74).
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‘Deveria se voltar para a economia verde: linhas de produtos que se
baseiam no aproveitamento de matérias nativas. Isso traz
sustentabilidade e qualidade de vida. Além disso, ecoturismo, que
aproveite o canal inclusive’ (INSTITUTO DE ESTUDOS,
FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLÍTICAS NACIONAIS, 2013,
p.77).

Acredita-se, no entanto, que a gestão pública, o setor privado e a sociedade
ainda não tenham internalizadas as vantagens da sustentabilidade, pois, se assim a
tivessem, é provável que o Município de Santos não teria os reais objetivos dos IE’s
desfocados, para o favorecimento de uma pequena parcela, dado que os objetivos
reais poderiam ser infinitamente maiores.
Uma proposta que vem contribuindo para a mudança deste pensamento é
exatamente o projeto lançado em 2007 pelo governo de São Paulo denominado:
Programa Município VerdeAzul, um programa ambiental inovador da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente, cujo objetivo é ganhar eficiência na gestão ambiental por
meio da descentralização e valorização da base da sociedade.
Basicamente, o programa visa estimular e capacitar as prefeituras a
implementarem e desenvolverem uma Agenda Ambiental Estratégica. A adesão se
dá a partir da assinatura de um Protocolo de Intenções onde, estão propostas 10
Diretivas, que abordam questões ambientais prioritárias a serem desenvolvidas,
quais sejam:
1) esgoto tratado;
2) resíduos sólidos;
3) biodiversidade;
4) arborização urbana;
5) educação ambiental;
6) cidade sustentável;
7) gestão das águas;
8) qualidade do ar;
9) estrutura ambiental, e ;
10) conselho ambiental.

Analisam-se os 10 temas e, mediante metodologia definida pela comissão, ao
final de cada ciclo anual, avalia-se a eficácia dos Municípios na condução das ações
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propostas na agenda, por meio do Indicador de Avaliação Ambiental (IAA),
divulgando anualmente o Ranking Ambiental dos municípios paulistas.
A participação dos municípios no programa é pré-requisito para a liberação de
recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição (FECOP) e os denominados
“municípios verdes” possuem prioridade no acesso na captação de recursos junto ao
governo estadual.
Neste sentido, o projeto acaba criando uma competição sadia entre as
prefeituras, tendo em vista que a melhoria na pontuação depende diretamente da
efetivação de ações ambientais nos municípios. Logo, os municípios estarão a cada
ano mais empenhados para que suas gestões ambientais municipais estejam em um
processo de melhoria contínua, sobretudo, com o estímulo de prioridade para
acesso à captação de recursos.
No caso de Santos, o município foi certificado consecutivamente em quatro
edições do programa, estando de fora – exclusivamente – no primeiro ano, quando
não atingiu a pontuação mínima para ser certificado, a qual é de 80 pontos.
Apesar da sua nota ter tido uma pequena diminuição nos dois últimos anos,
com a respectiva queda no ranking geral, em relação a 2010, que foi sua melhor
colocação, infere-se que desde a criação do programa o município está
empenhando-se progressivamente (Tabela 4).
Tabela 4 - Desempenho do Município de Santos, no programa Município
VerdeAzul
ANO

CLASSIFICAÇÃO

NOTA

CERTIFICADO

2012

106

83,01

X

2011

69

85,99

X

2010

45

86,97

X

2009

143

81,21

X

2008

82

66,12

-

Fonte: dados sistematizados da Secretaria do Meio Ambiente (2013).

Desta forma, evidencia-se que os municípios tem interesse não só em
participar do programa e serem certificados, mas, especialmente, em atingir boas
colocações para garantir melhores “prêmios”.
‘Este desempenho positivo em quatro anos seguidos confirma que
avançamos em vários quesitos. Hoje temos ecopontos espalhados
por toda cidade e amplo gerenciamento dos resíduos sólidos; prédios
municipais estão se preparando de forma sustentável, como por
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exemplo com a captação de águas pluviais; a frota de veículos da
prefeitura e terceirizados passam por inspeção veicular para garantir
a qualidade do ar; além dos muitos trabalhos em educação
ambiental’, enumera Marco Aurélio Neves da Silva, chefe do
departamento de políticas e controle ambiental da Semam.
(FUNDAÇÃO MARLIN AZUL, 2013).

Assim como o projeto Município VerdeAzul, inúmeros outros devem ser
instituídos no país, possibilitando que em um breve espaço de tempo, o ranking
esteja analisando o desempenho estadual, para garantir vantagens econômicas
advindas da federação.
Neste sentido, evidencia-se que a concorrência positiva entre os estados
implicará numa “cobrança” intermunicipal, dado que para a obtenção do resultado
final, o desempenho de cada município será de suma relevância, assim,
fomentando-se uma corresponsabilidade entre os municípios, que estarão
disponíveis para contribuir um com o outro, na busca de melhores pontuações
globais.
Dentro da lógica do ciclo dos incentivos, entende-se que quanto mais eficiente
for a gestão ambiental, maior será o retorno financeiro para o município,
possibilitando-o a ser mais sustentável, dado que terá mais subsídios para a
implementação e adequação das políticas públicas, que atendam a sociedade como
um todo.
Assim, é importante que a gestão pública entenda que quanto maiores forem
os incentivos concedidos aos munícipes e ao setor privado, melhores serão os
resultados alcançados pela municipalidade em termos de sustentabilidade e, que por
consequência, maiores serão os benefícios para a gestão pública, por meio dos
incentivos econômicos advindos do estado e da federação, que por sua vez, serão
beneficiadas com uma sociedade mais sadia, justa, digna, e consciente, ou seja,
uma sociedade efetivamente sustentável.
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CONCLUSÕES

Especificamente sobre o Município de Santos, independente de qualquer
alteração dos seus vetores econômicos, já se aponta para um processo de
insustentabilidade, o qual se materializa por meio do uso e da ocupação do solo, em
especial, dada a expulsão de parcela da sociedade, para áreas de menor
infraestrutura urbana, inclusive fora dos limites municipais.
Fato é que, com a efetivação das atividades do pré-sal e da expansão
portuária, o cenário tornar-se-á ainda mais crítico, exigindo uma gestão pública
ambiental direcionada para que os diplomas de disciplinamento do uso e ocupação
do solo estejam focados na adição dos IE’s, como ferramentas para contribuir para
uma lógica mais sustentável.
Assim, a construção contínua das doutrinas da economia do meio ambiente
vem possibilitando um embasamento mais apropriado para o entendimento pleno
sobre a relação econômica-ambiental.
Neste sentido, o principal objetivo da dissertação foi o de subsidiar a
proposição do aprimoramento das políticas públicas ambientais do Município de
Santos, que versam sobre a questão do uso e ocupação do solo, garantindo que tais
propostas impulsionem um ciclo de incentivos entre as políticas públicas instituídas
no estado e na federação, a fim de que o desenvolvimento sustentável torne-se
permanente.
Independente da doutrina e das técnicas aplicadas, a busca pela
sustentabilidade exige mudanças profundas na gestão pública, na participação
contínua da sociedade e, sobretudo, na lógica econômica e sua relação intrínseca
com a disponibilidade permanente de recursos naturais.
Assim, o trabalho serve – sobretudo – como subsídio àqueles que têm
interesse na discussão dos conceitos propostos pela economia ambiental e pela
economia ecológica, com o objetivo principal de contribuir para a proposição de
legislações que contenham os instrumentos econômicos adequados para alavancar
o tão importante desenvolvimento sustentável municipal.
Em termos gerais, concluiu-se que a aplicação dos IE’s é pouco estimulada
nas gestões ambientais municipais, em especial, pela descrença em seus resultados
e pela distorção provocada dos seus objetivos, ambos por parte dos gestores
públicos. Assim, prejudicando o entendimento da sociedade de que tais
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instrumentos sejam utilizados como indutores da mudança do padrão de uso e
consumo insustentável para um novo padrão sustentável.
Entende-se que para a construção consolidada de um desenvolvimento
pautado sobre o prisma da sustentabilidade, faz-se necessário um envolvimento a
nível nacional, ou seja, uma ação ainda mais integrada da união, estados e
municípios, garantindo diretrizes sólidas para que os agentes sociais sejam
interdependentes, favorecendo a lógica do ciclo dos incentivos econômicos.
Um plano nacional certamente irá exigir um tempo ainda maior para a
construção destas políticas macro, no entanto, considerando a intensidade com que
o meio ambiente vem sendo impactado, por meio do uso e ocupação do solo do
Município de Santos, tendo como enfoque os instrumentos de C&C e a distorção do
IE’s, apresenta-se, em caráter de urgência, a necessidade da proposição de ajustes
nas políticas públicas vigentes.
A aplicação dos IE’s deve ser muito bem articulada, em especial, para que
seus objetivos primordiais não sejam distorcidos, garantindo que a manobra fiscal ou
tarifária vise, efetivamente, o disciplinamento do uso do solo, sem tornar-se uma
opção – exclusiva – para aumentar exclusivamente as receitas, ou então, privilegiar
alguma parcela da sociedade.
Independentemente dos instrumentos econômicos utilizados pela política
pública ambiental, destacou-se no decorrer da dissertação a fundamental
importância deles serem analisados e implementados, nos municípios.
Sejam eles atuando na forma de preços, onerando as atividades que não são
desejáveis, ou então, na forma de prêmios, financiando as atividades que são
desejáveis, o fato é que o estímulo financeiro ditará o comportamento da sociedade.
Há, contudo, quem discorde que as políticas públicas pautadas em IE’s, que
atuam na forma de prêmios sejam uma alternativa efetiva, sobre a argumentação de
que conservar e preservar é um dever do cidadão, portanto, ninguém deveria ganhar
por isso, uma vez que, seria como pagar uma recompensa para a sociedade,
mesmo ela não fazendo nada a mais do que sua obrigação.
Apesar da lógica ser verdadeira, apenas uma pequena parcela da população
tem o discernimento de que todos devem agir de forma sustentável, exigindo assim,
que outras propostas sejam apresentadas, contribuindo para que este entendimento
torne-se uma verdade global.
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Obviamente que o processo educacional é a base para qualquer sociedade
sustentável, contudo, exige anos de trabalho junto às atuais e futuras gerações para
que seus resultados sejam visíveis.
Neste sentido, o real objetivo dos IE’s é de corroborar com a educação da
sociedade, pois, acredita-se que por meio da aplicação de tais preços/prêmios, os
resultados positivos poderão ser potencialmente aumentados, em um espaço de
tempo significativamente interessante, dado que se estará educando a população,
tendo como ferramenta complementar a questão econômica.
Vale destacar, no entanto, que pensando nos municípios que a sociedade
almeja para daqui 10 ou 20 anos, a complexidade coloca-se de forma muito
acentuada, exigindo uma reforma imediata, pois, até que todas as alterações sejam
assimiladas e comecem a apresentar seus resultados, pode ser que não haja mais
tempo para reverter tal situação.
Fato é que a questão apresenta-se de suma urgência, logo, a proposição dos
IE’s é primordial, mesmo a instituição destes sendo desafiadora, no que tange a
assimilação e internalização dos seus reais objetivos, pelos gestores públicos,
somada ao fato de que seus resultados, igualmente, não serão imediatos.
Neste sentido, a responsabilidade educacional faz-se indispensável, logo, o
primeiro grupo que deve se conscientizar sobre isto é o grupo dos gestores públicos.
Assim, torna-se fundamental a existência de uma equipe motivada e capaz de
formular, implementar e monitorar a lei, a fim de garantir seus reais objetivos,
permitindo que a sociedade visualize os ganhos vinculados à lógica da economia do
meio ambiente.
No caso específico de Santos, destaca-se que o maior problema do município
não é a falta de políticas públicas direcionadas para o disciplinamento do uso do
solo, tampouco, a falta de instrumentos econômicos que direcionem tais atividades.
Em verdade, a grande dificuldade refere-se ao fato de que as diretrizes
municipais estão orientadas para o favorecimento de um grupo minoritário, em
detrimento às necessidades da sociedade como um todo.
Tal preocupação incide primordialmente para a parcela da população mais
pobre, a qual em decorrência dos possíveis impactos gerados pelas diretrizes
urbanas atuais possa ficar excluída, em decorrência da elitização do uso e ocupação
do solo.
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Assim, as diretrizes urbanísticas em vigor somam dezenas de leis, decretos,
programas etc., criando até certa dificuldade para se tomar ciência de todo o
material que compõe tal política, sobretudo, a dificuldade maior encontra-se em
analisar os resultados obtidos por meio destas diretrizes, a fim de garantir que seus
reais objetivos estejam sendo alcançados.
Na gestão pública de Santos, os dados dos IE’s não estão disponíveis,
dificultando para que os gestores públicos, o setor privado e os munícipes deem
continuidade ao ciclo de benefícios, em decorrência da falta de visibilidade de seus
resultados. Desta forma, uma barreira que precisa ser vencida é exatamente a falta
de cultura de avaliação das políticas públicas.
De início, faz-se necessário desmistificar a curta visão política – restrita aos
interesses econômicos de curto prazo – que impossibilita o entendimento de
iniciativas ecológicas de médio e longo prazo, com vantagens econômicas.
No mais, outro desafio é fazer com que a sociedade transcenda o
entendimento de que os IE’s estarão direcionados integralmente para a “obtenção
de lucros”, pois, em alguns momentos, pagar pelo uso da natureza será
estrategicamente vantajoso sobre a lógica sustentável.
A ideia central é de que um índice de sustentabilidade torne-se referência de
monitoramento, sendo o alicerce para o incentivo crescente de novas políticas
públicas, indicando o grau de eficiência destas atividades na busca de melhores
condições de vida e bem-estar da população, garantindo – adicionalmente – uma
vantagem econômica para a gestão pública. Somente desta forma, os agentes
econômicos estarão certos de que pagar e/ou receber é uma estratégia significativa.
Com o intuito de subsidiar os gestores da administração no desenvolvimento
e na adoção de políticas para a sustentabilidade, a credibilidade de um índice de
sustentabilidade estadual e/ou federal

é fundamental para a

garantia e

impulsionamento da instituição destes instrumentos.
Neste sentido, para que sustentabilidade se constitua em um processo
permanente, no Município de Santos, além de um novo formato de ordenamento
territorial, centrado na precaução e correção das distorções do crescimento urbano e
seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, novas estratégias devem ser
incorporadas, sobretudo, àquelas direcionadas para a adequação de novos
instrumentos de análise, planejamento, implementação e acompanhamento.
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Mediante o que fora apresentado, sugere-se que novas pesquisas se
debrucem – em especial – sobre duas vertentes, que estão vinculadas à questão do
monitoramento.
A primeira delas diz respeito a uma busca qualitativa e quantitativa mais
intensa dos resultados obtidos pela aplicação dos IE’s, dado que esta dissertação
não tinha este objetivo e, de acordo com os procedimentos metodológicos utilizados,
não teve acesso à tais informações.
No mais, sugere-se igualmente que se defina um Índice de Sustentabilidade
exclusivo para a Região Metropolitana da Baixada Santista, a fim de que os nove
municípios que a compõe sejam geridos sobre a mesma percepção ambiental, uma
vez que, o meio ambiente não tem fronteiras, assim, de pouco adianta que um dos
municípios destaque-se em detrimento de outro.
O sucesso só será garantido se individualmente cada um dos municípios,
tenha um entendimento pleno, junto à suas secretarias, de que a lógica sustentável
não tem limites, logo, a questão não é por si só um incentivo municipal pontual, em
decorrência e/ou prejuízo de outro, o real interesse coloca-se de fundamental
importância, transcendendo os interesses pontuais em prol de uma sociedade justa
econômica, ambiental e socialmente.
Desta forma, sugere-se que os nove municípios sejam analisados tendo como
ponto de partida os mesmos parâmetros, a fim de equivalê-los, buscando uma
competição sadia entre os seus gestores, que farão deste ranking um incentivo pela
busca de um mercado pautado na sustentabilidade.
Assim, o propósito é que não se distinga o município mais rico do mais pobre,
o mais vegetado do menos vegetado, o mais populoso do menos populoso, a
proposta é que considerando o planeta Terra um organismo vivo, onde os limites
naturais são considerados uma restrição à expansão econômica, que a sociedade
saiba aproveitar os valores que são indexados à natureza de forma a garantir
amplos benefícios na gestão ambiental.
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