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RESUMO 

Neste artigo será discutido o uso de alguns instrumentos de gestão para a 

fiscalização, previsão, prevenção e controle de impactos ambientais em áreas urbanas, 

decorrentes da implantação de processos tecnológicos. Serão destacadas algumas 

propostas de controle ambiental e a utilização de dois instrumentos em particular, os 

urbanísticos e os econômicos, para exemplificar suas aplicações em políticas ambientais 

urbanas. Estas aplicações serão formuladas através de diretrizes, a serem inseridas na 

legislação municipal específica. 

ABSTRACT 

In this papper will be discussed the employment of some instruments of administration 

for examination, prevision, and control of environmental control and the employment of two 

instruments, in particular, the urbanistics and the economics, to sampling your applications in 

urban environmental policys. These applications will be formulated through directives, will be 

inserted in specific municipal legislation. 

1. INTRODUÇÃO 

A evolução da cidade corresponde a modificações quantitativas na gama de 

atividades urbanas e, conseqüentemente, surge a necessidade de adaptações tanto dos 

espaços necessários a essas atividades como da acessibilidade desses espaços e da 

própria infra-estrutura que a ele serve. O crescimento físico das cidades, resultante de seu 

crescimento econômico e demográfico, traduz-se numa expansão da área urbana através 

de loteamentos, conjuntos habitacionais, indústrias, diversos equipamentos urbanos e 

atividades tecnológicas, além do adensamento, que se processa em áreas já urbanizadas e 

construídas, muitas vezes resultando em renovações urbanas (ZMITROWICZ; ANGELIS 

NETO, 1997). 
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Mais recentemente, com a crise no campo e a busca de melhores condições de vida 

nos centros urbanos, transformaram as cidades em grandes centros de atração, onde a 

qualidade de vida acaba perdendo suas características e a degradação ambiental cresce. 

A ocupação de áreas de risco ou marginas, moradias precárias e insalubres, elevada 

densidade populacional, carência de serviços públicos e de infra-estrutura urbana, 

desemprego e/ou informalização, são algumas conseqüências desta ocupação 

desordenada. 

Com o aumento populacional, surgem os processos tecnológicos para dar suporte à 

produção de bens e serviços, educação, moradia, transporte, saúde e lazer, entre outros, 

onde devem estar presentes, harmoniosamente, a população a ser atendida, o meio 

ambiente e o desenvolvimento. 

A partir da retomada da consciência ecológica e das grandes transformações 

ambientais ocorridas no século passado, as cidades e seus paradigmas passam a ser foco 

de atenção. Embora nem sempre seja possível identificar as causas diretas que levam à 

degradação ambiental em áreas urbanas (poluição de aqüíferos superficiais nestas áreas, 

por exemplo), urge que se busque soluções para minimizar seus impactos, utilizando-se de 

medidas de prevenção, previsão e/ou fiscalização para este fim. 

Assim, das colocações até aqui apreendidas, tem-se que: 

a) os processos tecnológicos ou atividades modificadoras do meio ambiente com 

ocorrência em áreas urbanas quase sempre buscam o desenvolvimento econômico em 

detrimento ao controle ambiental, numa visão mais “mercantilista” que ecológica. Em 

cidades de pequeno a médio porte, onde a geração de emprego e renda necessita estar 

relacionada às atividades produtivas e de serviços (via de regra, excetuando-se as de 

apelos turístico, educacional e agrícola), torna-se imperioso o fomento para a instalação 

destes processos, além de toda a infra-estrutura necessária a seu funcionamento; 

b) com a promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988, tornou-se obrigatória a 

realização de Planos Diretores em todos os municípios com mais de 20.000 habitantes 

(em alguns estados, como São Paulo, todos os municípios são obrigados a possuir seus 

Planos Diretores aprovados, independentemente do número de habitantes). O que se 

observa, passada mais de uma década desta exigência legal, é que a maioria dos 

municípios não deu a necessária atenção a esta questão. Além disso, os aspectos 

ambientais, que poderiam ter um tratamento especial neste contesto, foram relegados a 

um plano inferior ou subjetivo; 

c) com a obrigatoriedade da apresentação do Estudo de Impactos Ambientais – EIA e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental – Rima (através da resolução 001/86-
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CONAMA) para atividades que causem alterações significativas sobre o meio ambiente, 

inclusive em áreas urbanas, torna-se imperiosa a formação de quadros técnicos 

especializados nesses temas, sob o risco de se subjugar ou desconsiderar impactos 

marcantes nestas áreas. De fato, o que se percebe até o presente momento, é que 

apenas algumas cidades, geralmente de grande porte, possuem quadros técnicos 

especializados para se avaliar estes documentos (EIAs/Rimas) como recomenda a boa 

técnica; 

d) os empreendimentos modificadores do meio ambiente ou processos tecnológicos em 

áreas urbanas, são executados, via de regra, para a melhoria da qualidade de vida da 

população. Porém, durante as fases de planejamento, implantação, operação e 

desativação (quando for o caso) podem ocorrer impactos ambientais que devem ser 

mitigados e monitorados, resultando até na não execução do empreendimento, quando 

estes impactos forem irreversíveis ou de grande extensão e complexidade; 

e) a ausência de uma política ambiental integrada com instrumentos de gestão 

estabelecidos pela legislação, comprometem a qualidade de vida nas cidades. A 

ocorrência ou potencialização do desenvolvimento de processos do meio físico, o 

aumento e a falta de controle das poluições do ar, água, solo, visual e sonora, entre 

outras, corroboram para a necessidade de sistematização e formulação de diretrizes 

objetivas para o controle ambiental em áreas urbanas. 

Como se percebe, o meio ambiente urbano transforma-se continuamente, num 

processo dinâmico de alteração e equilíbrio, onde nem sempre são mantidas a qualidade de 

vida e características ambientais desejadas. 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS EM ÁREAS URBANAS 

As cidades de países em desenvolvimento têm crescido a um ritmo sem precedentes. 

Desde 1950, a população urbana destas cidades aumentou de 300 milhões para 1,3 bilhões 

de pessoas (WORLD BANK,1991), Até o ano de 2030, estas cidades experimentarão um 

crescimento da ordem de 160%. Embora o processo de urbanização ofereça uma 

performance econômica acelerada para os países, o incremento do preço do solo urbano e 

a má utilização do mesmo têm implicações negativas nos recursos naturais e culturais, 

assim como a pobreza urbana. 

Além disso, com o rápido crescimento e desenvolvimento destas cidades, muitas são 

obrigadas a repensar sua organicidade e dinâmica para se adaptarem aos novos fluxos que 

se formam e às estruturas necessárias ao seu desejado funcionamento (ANGELIS NETO; 

ANGELIS, 1996). 
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Um outro aspecto bastante preocupante no meio urbano é a presença de atividades 

ou processos tecnológicos que comprometem a qualidade de vida neste ambiente. Nos dias 

atuais, estes processos atuam com mais intensidade e rapidez que muitos acidentes 

naturais (embora o alcance do tempo geológico engane a memória humana e permita a 

ilusão de que o homem está no controle). 

A conseqüência imediata é o surgimento de desequilíbrios e o aparecimento de 

impactos. Arraigada em certas mentalidades e culturas, para maior parte das nações em 

desenvolvimento, a necessidade mais imediata é o processo econômico e industrial a fim de 

tirar suas populações da pobreza. A poluição e os danos ao meio natural parecem ser uma 

conseqüência inevitável na luta por uma vida melhor. Assim, o meio físico foi transformado 

em receptáculo para quase todos os resíduos gerados por processos tecnológicos, desde 

rejeitos domésticos até efluentes industriais, estocagem de produtos tóxicos e nucleares, 

além da transformação das características originais das paisagens, sejam elas rural ou 

urbana. 

A industrialização, além de outros processos tecnológicos urbanos que geram grande 

parte das riquezas, é também a fonte mais importante de deterioração do ar, do solo e das 

águas superficiais e subterrâneas. Para complementar, há que se considerar, ainda, os 

impactos causados pelo desencadeamento de processos do meio físico, como erosão e 

assoreamento (entre outros), causados por ações antrópicas ou não, e os acidentes 

naturais, como terremotos e furacões em áreas urbanas. 

A salubridade e aprazibilidade de uma região procurada e adequada para a ocupação 

urbana e seus processos tecnológicos decorrentes estão vinculadas primordialmente aos 

fatores fisiográficos. A busca de dados, criteriosamente conduzida, poderá ser facilitada em 

virtude da interdependência dos aspectos focalizados, motivados que são por agentes 

idênticos. Fundamentalmente concernem à situação geográfica relativa, as águas superficial 

e subterrânea, a geomorfologia, a geologia, os tipos de solo, o clima, o relevo, a vegetação 

e a paisagem, entre outros. Do estudo do levantamento efetuado e da coordenação dos 

melhores resultados colhidos pela investigação resultarão o critério para a opção, que se 

trate de plano de implantação de empreendimentos/processos tecnológicos ou de 

reorganização/expansão dos pré-existentes. 

O meio ambiente pode exercer influência sobre os processos de ocupação de áreas 

para fins urbanos, através de características que lhe são favoráveis ou não. Da mesma 

forma, a ocupação destas áreas provoca alterações no meio ambiente, modificando suas 

características intrínsecas e causando impactos. Como exemplo, pode-se citar o caso da 

arborização urbana, que utilizada para a melhoria da qualidade ambiental, às vezes pode se 

tornar problemática para a gestão destas áreas (ANGELIS NETO; ANGELIS, 1998). 
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Na seqüência, serão discutidas algumas medidas de controle ambiental que podem 

ser utilizadas para se evitar o surgimento de impactos em áreas urbanas, através da 

aplicação de instrumentos de gestão. 

3. INTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM ÁREAS URBANAS 

De maneira geral, existem objetivos vários envolvidos na definição de políticas e 

instrumentos de gestão, em varias áreas e esferas de atuação do Poder Público. Embora 

muitos destes objetivos tenham pontos em comum, os mesmos são formulados e 

implementados, na maioria das vezes, de acordo com ideologias político-partidárias dos 

administradores/atores de então (WALT, 1994). 

Neste item serão discutidas medidas de controle ambiental que podem ser utilizadas 

para o controle e para se evitar o surgimento de impactos em áreas urbanas. No Brasil, a 

proteção ao meio ambiente vem sendo discutida e disciplinada ao longo dos anos, 

adquirindo status constitucional com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Incorporá-la e explicitá-la nas políticas de desenvolvimento, com a participação popular no 

processo de decisão e planejamento é tarefa complexa, cujo resultado, lento e gradual, 

dependerá do acesso à informação e da maior conscientização dos cidadãos. 

Esta mobilização poderá ter maior êxito se iniciada no município, onde a comunidade 

é capaz de discutir os problemas e apresentar soluções mais viáveis, de acordo com a sua 

realidade. O município é o espaço territorial e a esfera do governo mais próxima do cidadão 

(CEPAM, 1991). 

Percebe-se, hoje em dia, um avanço significativo das políticas públicas 

ecologicamente responsáveis: um sólido alicerce constitucional fornece a moldura básica 

para que a proteção e a conservação ambientais se efetivem nos níveis da legislação 

complementar e ordinária. 

Cresce, também, no governo e na sociedade, a consciência ambientalista, fato 

expresso na multiplicação de organizações não-governamentais (ONGs) dedicadas à 

preservação e conservação da natureza, bem como na crescente atenção a aspectos 

ambientais ao formularem e executarem projetos públicos e privados. 

Para interferir de modo mais efetivo na política ambiental e de desenvolvimento 

urbano, o poder público municipal deve procurar capacitar seus quadros e ampliar sua 

participação nas decisões, ocupando os espaços que lhes são abertos dentro da legislação 

vigente e buscando um aperfeiçoamento de seus mecanismos de aplicação. Esse 

aperfeiçoamento deverá passar necessariamente por uma delimitação mais clara de 

questões de âmbito local, regional e estadual, bem como de questões do âmbito setorial e 

inter-setorial, visando a definição de competências decisórias. Nos casos de 
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empreendimentos cujo impacto tenha expressão sócio-econômica ou territorial muito 

significativo, extrapolando o âmbito de um município ou de um aglomerado urbano, 

caberiam sempre análises mais complexas e fóruns de decisão mais representativos 

(ANCONA; SILVA, 1992). 

Nesse sentido, tanto a proteção ambiental, em face da crescente demanda, como a 

potencialização de novas possibilidades de oferta ambiental adquirem relevância 

extraordinária, cuja influência sobre o desenvolvimento regional e urbano se torna cada vez 

mais significativa. Não é sem razão que uma das principais características do 

subdesenvolvimento é a deterioração ambiental, cujos níveis aparecem claramente como 

indicador para o próprio desenvolvimento. 

O crescimento urbano e os processos tecnológicos dele decorrentes tem-se realizado 

quase sempre às custas da dilapidação de bens naturais, tais como o ar, as águas, o solo e 

a vegetação. Até pouco tempo, considerava-se que esta degradação do ambiente 

representava ônus natural que deveria ser enfrentado pela coletividade em prol do 

progresso. Hoje, tal ponto de vista não é mais admissível. A experiência pela qual vem 

passando os paises desenvolvidos, evitando-se futuras despesas com as quais, muitas 

vezes, os governos locais não tem condições de arcar, serve de modelo. 

A meta do desenvolvimento urbano não será plenamente alcançada se este tiver de 

se realizar em detrimento do meio ambiente. Isto porque a sua degradação não se resume à 

poluição do ar, das águas e do solo, mas também, nas conseqüências daí oriundas, que 

resultam em ambientes onde o homem não pode desenvolver e utilizar todas as suas 

potencialidades. No desenvolvimento urbano, é necessário que o progresso econômico e a 

conservação do ambiente sejam metas a alcançar conjuntamente, já que ambos são fatores 

essenciais e não alternativas. 

Daí deriva a importância dos municípios tomarem as providências de caráter local, tais 

como o controle das fontes de poluição – ou planejamento que visem à diminuição de seus 

efeitos, e manutenção da estética de ambiente e a adoção de leis que venham a proteger os 

núcleos urbanos contra as várias formas de poluição. 

Assim, apresenta-se na seqüência alguns instrumentos que podem ser utilizados para 

a gestão e controle ambiental em áreas urbanas. Muitos e variados são os instrumentos que 

se prestam a este fim. Estes serão empregados individual e conjuntamente, dependendo 

dos objetivos a que se destinam e da melhor maneira de atingí-los. Neste artigo será dada 

ênfase a dois instrumentos: os urbanísticos e os econômicos. Os primeiros foram escolhidos 

pela maior utilização e familiaridade entre os meios técnicos municipais, e os segundos 

devido à sua crescente utilização, propiciando um maior engajamento da população no 

controle ambiental. 
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3.1 Instrumentos urbanísticos para o controle ambiental em áreas urbanas 

Dentre os instrumentos urbanísticos existentes, optou-se por aqueles que pertencem 

ao ordenamento territorial do município, pela simplicidade de aplicação e operacionalização 

dos mesmos. 

Plano Diretor 

Em sistema de planejamento urbanístico estrutural comporta a construção hierárquica 

de planos de ordenação territorial com amplitudes diversas, indo dos arcabouços maiores 

dos planos nacionais e macrorregionais até os mais limitados dos planos microrregionais e 

locais, de tal sorte que os nacionais estabelecem as diretrizes e objetivos gerais do 

desenvolvimento da rede urbana no território nacional de desenvolvimento econômico-

social; os macrorregionais desceriam aos aspectos mais particularizados das regiões em 

função do planejamento econômico-social regional; os planos estaduais e os microrregionais 

dentro de cada estado, observada aquelas diretrizes e objetivos, seriam planos de 

coordenação urbanística, e, finalmente, cada município faria o seu plano urbanístico (plano 

diretor), segundo suas necessidades e conveniências, respeitadas as diretrizes e objetivos 

econômicos e sociais fixados nos planos de nível superior (SILVA, 1995). 

Muitas leis orgânicas dos municípios exigem que estes organizem sua administração 

e exerçam suas atividades com base num processo de planejamento permanente, 

descentralizado e participativo, como instrumento da democratização da gestão da cidade, 

de estruturação da ação do executivo e orientação da ação dos particulares. Considera-se 

processo de planejamento a definição de objetivos determinados em função da realidade 

local e da manifestação da população, a preparação dos meios para atingí-los, o controle de 

sua aplicação e a avaliação dos resultados obtidos. 

Observa-se que as leis orgânicas incluem o Plano Diretor, que é um plano urbanístico 

geral, entre os instrumentos fundamentais do processo de planejamento local. O plano 

diretor é instituído por lei municipal prevista constitucionalmente e é um instrumento básico 

da política de desenvolvimento e de expansão urbana (CF, art. 182), podendo ser também 

um dos instrumentos regulatórios da política municipal de meio ambiente, uma vez que o 

desenvolvimento local deve ser compatível com a proteção ambiental e com o bem-estar 

dos habitantes. 

A NB-1.350 (Normas para Elaboração de Plano Diretor) de 1991, conceitua Plano 

Diretor com “instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a 

implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos 

e privados”. 
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Assim, uma política municipal de desenvolvimento urbano tem por objetivo expressar 

as exigências fundamentais de ordenamento da cidade em caráter permanente, atendendo 

às peculiaridades locais e aos interesses da coletividade. Na elaboração do plano diretor é 

preciso considerar as relações entre o homem, a sociedade e a natureza: o homem, em 

seus aspectos históricos, valores e costumes; a sociedade, caracterizada de acordo com 

sua organização e estágio de desenvolvimento nas relações político-econômicas; e a 

natureza em seus aspectos físicos (clima, litosfera, hidrografia, atmosfera, relevo) e 

biológicos (fauna e flora) (CEPAM, 1991). 

Zoneamento do Uso do Solo 

O zoneamento do uso do solo e sua ocupação, que através de lei regulamenta a 

utilização do solo em todo o território municipal, é de competência exclusiva do município, 

por tratar-se de matéria de interesse local. É o instrumento obrigatório de controle do uso da 

terra, da densidade populacional, da localização, finalidade, dimensão e volume das 

construções, com o objetivo de atender a função social da propriedade e da cidade 

(CEPAM, 1991). Ou, num sentido mais abrangente, consiste na repartição do território 

municipal objetivando (SILVA, 1995): 

• A destinação da terra: cuida de dividir o território do município em zona 

urbana, zonas urbanizáveis, zona de expansão urbana e zona rural, o que 

define a qualificação urbanística do solo; 

• O uso do solo: trata-se de dividir o território do município em zonas de uso, o 

que consubstancia o zoneamento de uso ou funcional; e 

• As características arquitetônicas: fixar as características que as construções 

deverão ter em cada zona (zoneamento arquitetônico), o que tem aplicação 

especial nas zonas de proteção histórica. 

Os critérios de uso e ocupação do solo e zoneamento, estabelecidos por lei, tem 

caráter genérico, pois restringem, indistintamente, o direito ao uso da propriedade e o direito 

de construir do particular. A propriedade privada não pode ser utilizada para favorecer tão-

somente seu proprietário; é preciso determinar o bom e o mau uso dessa propriedade em 

função do interesse comum. Por seu caráter geral, as limitações impostas à propriedade 

imobiliária não ensejam qualquer tipo de indenização. 

Neste sentido o zoneamento de uso do solo constitui um dos principais instrumentos 

do planejamento urbanístico municipal. Configura-se como um plano urbanístico especial 

(plano de zoneamento) destinado a realizar, na prática, as diretrizes de uso estabelecidas 

no plano urbanístico geral (plano diretor). Neste sentido, o zoneamento pode ser entendido 
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como um procedimento urbanístico destinado a fixar as diversas áreas para o exercício das 

funções urbanas. 

Outra figura do zoneamento urbano é o zoneamento ambiental que amplia o conceito 

de zoneamento, porque não se limita ao ambiente da cidade e dá mais ênfase à proteção de 

áreas de significativo interesse ambiental. Assim, a lei do uso e ocupação do solo também 

pode ser um instrumento de proteção ao meio ambiente urbano. As liberdades individuais, 

quando em sociedade, devem ser limitadas ao interesse público, da mesma forma que deve 

haver restrições ao uso dos recursos naturais (solo, água, ar, flora e fauna) em prol do 

desenvolvimento urbano. Nesse sentido, devem ser fixadas as exigências fundamentais de 

ordenação do solo para evitar a degradação do ambiente e os possíveis conflitos no 

exercício das atividades urbanas/rurais (CEPAM, 1991). 

Parcelamento do Solo Urbano 

Entende-se por parcelamento urbanístico do solo o processo de urbanificação de uma 

gleba, mediante sua divisão ou redivisão em parcelas destinadas ao exercício das funções 

elementares urbanísticas. Importa na mudança das dimensões ou confrontações dos 

imóveis para fins de urbanificação. Gleba é a área de terra que não foi ainda objeto de 

arruamento ou de loteamento. Cabe destacar aqui que a urbanização é um fenômeno 

espontâneo do crescimento das aglomerações urbanas em relação a população rural; já o 

termo urbanificação é utilizado para exprimir a atuação deliberada para criar áreas urbanas 

novas ou para modificar áreas já urbanificadas; é, assim, uma forma importante de 

ordenação urbanística do solo, pois constitui um meio de aplicar os princípios do urbanismo, 

a fim de propiciar o desenvolvimento urbano equilibrado por meio do “beneficiamento” do 

solo bruto ou do rebeneficiamento do solo já urbanificado, carente de renovação (SILVA, 

1995). 

Daí decorre que a urbanificação assume várias formas, que se agrupam numa 

espécie de urbanificação comum e urbanificação especial. A primeira, realiza-se pelo 

parcelamento urbanístico do solo; a segunda realiza-se por meio da renovação urbana. 

O parcelamento urbanístico do solo caracteriza-se por vários tipos de operação 

materiais regulamentadas por leis, que consistem na execução de planos de arruamento, 

planos de loteamento, em desmembramentos, em desdobros de lotes ou ainda em 

reparcelamentos. 

Este parcelamento é disciplinado pela Lei Federal 6.766/79 (Lei Lehmann). Em nível 

municipal pode-se estabelecer legislação complementar relativa ao parcelamento do solo 

para fins urbanos, para adequá-la às necessidades locais, como atender às peculiaridades e 

às exigências de higiene e saúde, sem afrontar o previsto naquela Lei Federal. 
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A Lei Federal 6.766/79 estabelece que os estados devem examinar e anuir 

previamente a aprovação, pelo município, de loteamentos e desmembramentos localizados 

em áreas de interesse especial, como as de proteção aos mananciais ou as consideradas 

como patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, quando a gleba for limítrofe 

do município, ou ainda, quando o loteamento abranger área superior a um milhão de metros 

quadrados. O parcelamento urbanístico do solo, em todas as suas formas, sjeita-se às 

normas urbanísticas estabelecidas na legislação municipal. 

A legislação urbanística municipal deve proibir, em regra, de acordo com o artigo 3º da 

Lei Federal 6.766/79, salvo prévio tratamento, o parcelamento do solo em: 

• Terrenos alagadiços ou sujeitos a inundação; 

• Terrenos aterrados com material nocivo à saúde pública (como aterros 

sanitários e lixões); 

• Terrenos com declividade igual ou superior a 30%, para favorecer a segurança 

das construções e defesa do solo contra erosões; 

• Terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 

• Áreas de proteção ambiental ou naquelas onde a poluição impeça condições 

sanitárias suportáveis (prevenção de danos ao meio ambiente e combate a 

todo tipo de poluição). 

3.2 Instrumentos econômicos para o controle ambiental em áreas urbanas 

Na década passada, tanto membros do governo quanto grupos ambientalistas 

consideravam o sistema de mercado como um adversário e achavam que as forcas do 

mercado atuavam claramente em direção à degradação ambiental. Atualmente, os 

benefícios das abordagens econômicas são reconhecidos amplamente e levam os 

ambientalistas e legisladores a crer que, com o objetivo de alcançar as metas ambientais 

através de instrumentos econômicos, o poder do mercado pode ser canalizado 

eficientemente e transformar-se num poderoso aliado para o controle ambiental em áreas 

urbanas (CAVALCANTI, 1995). 

Teoricamente, os instrumentos econômicos têm a capacidade de controlar a 

contaminação de acordo com mecanismos de mercado e, desse modo, facilitar a 

desregulamentação e a redução do compromisso do governo. Na prática, porém, eles 

poderão não eliminar a necessidade de regulamentações e outras formas de participação do 

governo. De acordo com BERNSTEIN (1993), não se conhece nenhum pais do mundo 

industrializado onde os instrumentos econômicos substituíram a regulamentação direta de 
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atividades impactantes ou os instrumentos legais, sendo em quase todos os casos, 

complementares às regulamentações diretas. 

Na prática, a função primordial dos instrumentos econômicos é, de certa forma, 

reguladora. São instrumentos complementares de uma implementação de medidas jurídicas, 

ou servem para compensar déficit na execução da política ambiental. As bases de cálculo 

desse tipo de direito são os volumes de emissão, o volume de produção, os insumos, os 

custos de controle das emissões, os procedimentos empregados e outras formas de 

contaminação ambiental direta ou indireta (a grande diversidade de bases para os cálculos 

dos “direitos”, alguns polêmicos, como volume de emissão ou produção, por desprezar os 

fatores de concentração/dispersão do meio onde são lançados os poluentes, leva a 

dificuldades de valoração dos recursos naturais). 

Mercados de Direitos de Utilização 

Também definidos como direitos ambientais negociáveis, constituem-se em obter 

títulos ambientais negociáveis que permitem o uso de um determinado recurso natural. 

Estes direitos são, necessariamente, definidos por uma instância governamental que deve 

estabelecer os direitos em função de conhecimentos técnico-científicos da área e dos usos 

pretendidos. Nesse sistema, cria-se um mercado específico de licenças para “contaminar”, 

em que os atores podem comprar e vender direitos de contaminação atual ou potencial. 

Para sua implementação, o poder público estabelece limites sobre o total de emissões 

permitidas de um determinado contaminante, para então distribuir porções desse total 

permitido entre as fontes. Isso é feito através de licenças que autorizam cada fonte a emitir 

uma quantidade específica de contaminante, até o limite estabelecido nas licenças, por um 

período específico. 

Esta proposta, da qual são possíveis muitas variações, é bastante aceita pelos 

economistas ambientais adeptos à economia de mercado para o problema ambiental; 

caberia ao poder público fixar limites ambientais aceitáveis, determinando o volume de 

emissões ou contaminação máxima por região. Quando se negociam os títulos, vai-se 

cristalizando um preço que reflete o grau de escassez e as limitações que condicionam a 

utilização do meio ambiente. 

O poder público estabelece uma zona de comércio, correspondente à área geográfica 

dentro da qual as fontes contaminante terão permissão para serem compradas e vendidas. 

Toda fonte de emissão poderá estar incluída no programa, sempre que cada zona tenha um 

número de licenças correspondente às fontes de emissão, em número suficiente para que 

se crie um mercado ativo. 
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A distribuição inicial das licenças entre as fontes contaminantes incluídas no programa 

pode ser feita de duas maneiras: 

• Emprego e distribuição de licenças, entre as fontes, de acordo com registros 

de emissões num período histórico; 

• Realização de leilões, onde o próprio mercado faria a distribuição das licenças. 

Taxas e Tarifas 

Consiste num mecanismo econômico que parte da determinação de um nível 

socialmente aceitável de poluição, estabelecido com base em critérios que podem ser 

técnicos ou econômicos. A taxação (custo) tem um papel importante a desempenhar na 

obtenção da política de controle mais eficaz economicamente. Este mecanismo econômico 

da taxação vai garantir que um padrão ambiental estabelecido seja atingido da forma mais 

barata possível. 

Este tipo de instrumento altera os preços relativos pagos por produtores e 

consumidores, que deverão prestar mais atenção aos custos ambientais e aos benefícios 

que resultam de suas escolhas. 

O sistema deve oferecer-lhes maior flexibilidade para minimizar seus custos e eliminar 

ou reduzir a contaminação e degradação ambientais. As possibilidades de sucesso na 

aplicação desse instrumento estão relacionadas com as situações onde as relações de 

causa e efeito entre a ação contaminante e o impacto ambiental são bem conhecidas e 

entendidas. Assim, vem crescendo as discussões sobre uma política fiscal que reoriente o 

peso da tributação de impostos sobre trabalho e capital para impostos sobre emissões, 

produtos ou extração de recursos naturais. 

As possibilidades mais simples seriam os impostos sobre resíduos que entram na 

rede de esgoto ou recursos que possuem preços mais baixos. Impostos sobre embalagens, 

impostos sobre recursos exauríveis, sobre minerais ou florestas, impostos de produção 

sobre substâncias tóxicas, taxação de efluentes ou emissões de poluentes e impostos sobre 

combustíveis fósseis são alguns exemplos a serem atendidos por este instrumento. 

Existem algumas limitações ao sistema de taxação uniforme. A primeira diz respeito 

aos curstos administrativos, já que será necessária uma fiscalização contínua sobre as 

emissões, situação que se aplica também aos outros instrumentos. A segunda diz respeito 

às variações geográficas que vão impor correções em função da capacidade de 

concentração/dispersão do volume de emissões. No caso de vários agentes, é possível 

dividir a região em áreas onde os efeitos seriam semelhantes e impor taxas diferentes para 

cada área. Certamente, o sistema de taxação não pode ser aplicado para emissões 
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indesejadas, caso típico de substâncias muito tóxicas ou poluentes, que devem ser 

proibidas por regulamentações de caráter legal. 

Dentro do sistema de taxação, existe uma variante, chamada de taxação aos usuários 

que corresponde aos pagamentos efetuados pelo uso de bens e serviços públicos, que deve 

refletir o custo total do fornecimento daquele serviço. Esse valor deve estar diretamente 

relacionado com a quantidade de serviço consumido, com vistas a desestimular o uso em 

excesso de um determinado recurso. 

Auxílios Financeiros 

São valores que subsidiam ou estimulam grupos de pagadores de impostos ou 

algumas atividades especificas. Incluem garantias, empréstimos a taxas de juros reduzidos 

e incentivos fiscais ou subsídios que estimulem, a quem contamina, a mudar seu 

comportamento ou a diminuir seus custos de redução da contaminação. São auxílios direitos 

ou indiretos aos produtores e consumidores de recursos e serviços ambientais para a 

proteção/recuperação de danos ao meio ambiente. 

Estes auxílios constituem-se em diversos incentivos utilizados pelas políticas de 

proteção do meio ambiente, como as facilidades de crédito para a aquisição de 

equipamentos anti-poluicão, os benefícios fiscais (redução dos impostos diretos ou indiretos) 

e o financiamento de pesquisas para o desenvolvimento de novos processos não poluentes, 

entre outros. A utilização desse instrumento é indicada para os casos em que o obstáculo à 

melhoria do meio ambiente é o custo do capital. 

A principio, pode parecer que o sistema de subsídios deva produzir o mesmo efeito 

que o sistema de taxação, ou seja, o nível de controle será o mesmo desde que o subsídio 

seja calculado pelos mesmos parâmetros que uma possível taxa. A diferença será o quanto 

à eqüidade na distribuição de renda, já que os possíveis poluidores receberão, ao invés de 

pagarem. 

Este instrumento deve ser utilizado com cautela, pois deve ser aplicado quando for 

possível demonstrar, de forma clara, que os custos para a diminuição da contaminação ou 

adaptação de novas instalações incorrem em problemas financeiros para grupos ou 

empresas responsáveis pelos impactos. Outro fator considerado negativo associado a esse 

instrumento, são os riscos de criação de muitas indústrias, o que aumentaria, em tese, os 

problemas ambientais. 

4. APLICAÇÕES DE INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E ECONÔMICOS NO 
CONTROLE AMBIENTAL DE ÁREAS URBANAS 
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Neste item, será feita uma série de análises visando a aplicação de instrumentos 

urbanísticos e econômicos selecionados para o controle ambiental em áreas urbanas, 

quando da ocorrência de atividades antrópicas ou processos tecnológicos nestas áreas. 

4.1 Aplicações de Instrumentos Urbanísticos 

Os instrumentos urbanísticos a serem aqui analisados foram escolhidos dentre outros 

que poderiam ser utilizados, como Código de Obras, Código de Posturas, Código Tributário 

ou Legislação Orçamentária, todos eles com dispositivos legais para o controle ambiental 

em áreas urbanas. A escolha de apenas três deles (Plano Diretor, Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo e Parcelamento) deveu-se, sobretudo, à sua maior utilização e 

disseminação entre a maioria dos municípios brasileiros. 

Plano Diretor 

A utilização deste instrumento urbanístico para o controle ambiental em áreas urbanas 

dá-se através da inserção de diretrizes ambientais a serem seguidas na formulação do 

mesmo. Um município que queira definir sua política ambiental, com vistas à preservação, 

poderá fazer uso do Plano Diretor, que terá força de lei. Assim, tem-se: 

1. fixar critérios para a determinação e uso de áreas de expansão urbana ou urbanizável, 

que impeçam a ocupação das áreas de mananciais, de vegetação nativa, sítios 

arqueológicos e cavernas, entre outros; 

2. identificar as áreas de degradação ambiental do município e propor programas de 

recuperação, como a criação de unidades de conservação, campanhas educativas e 

fóruns de debates dos problemas; 

3. identificar as áreas de risco, como as sujeitas à inundações e processos erosivos, para 

direcionar a execução de programas e obras públicas e privadas; 

4. identificar quais as áreas e os diferentes sistemas de implantação para processos 

tecnológicos em áreas urbanas, com o objetivo de garantir a harmonia paisagística e o 

equilíbrio nos processos do meio físico; 

5. orientar a utilização racional de recursos naturais de forma sustentada, compatível com a 

preservação do meio ambiente, especialmente quanto à proteção e conservação do solo 

e da água; 

6. definir, como diretriz geral, a preservação do patrimônio paisagístico, faunístico e 

florístico, e a proteção dos recursos naturais; 
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7. evitar, sempre que possível, grandes áreas de impermeabilização do solo (pavimentação 

asfáltica das vias e logradouros públicos) que impeçam a infiltração das águas pluviais 

no solo; 

8. gerir os recursos naturais ou aqueles gerados como subprodutos da ação antrópica, 

baseada na ação conjunta do Poder Público e da coletividade, visando proteger, 

conservar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida, garantindo o 

desenvolvimento municipal equilibrado e harmonioso; 

9. proteger, ampliar áreas especiais ou mesmo recuperar zonas degradadas, de interesse 

ambiental, assim como conservar recursos hídricos e os solos agrícolas do município; 

10. desenvolver programas visando a recuperação e/ou implantação de matas ciliares e 

reservas florestais, de acordo com o Código Florestal ou legislação estadual 

complementar; 

11. implementar programas de arborização urbana e áreas verdes, com espécies 

tecnicamente adequadas; 

12. implantar programas de conservação das reservas de vegetação natural existentes, 

instituindo Unidades de Conservação nas áreas de especial interesse ambiental, 

considerando sua importância ecológica, localização geográfica e uso do solo adjacente; 

13. auxiliar na implantação de programas de manejo adequado dos solos e de técnicas de 

sistemas de controle de erosão; 

14. elaborar projetos de recuperação dos solos agrícolas degradados pela erosão, em 

parceria com os proprietários rurais e instituições de ensino e pesquisa; 

15. promover a difusão de alternativas tecnológicas objetivando sua utilização no manejo de 

recursos ambientais; 

16. imputar ao poder público, no que diz respeito ao meio ambiente, objetivos de proteção, 

preservação, conservação, controle e recuperação ambiental e, corretivos, no exercício 

do poder de polícia, fiscalizando, aplicando multas e obrigando os agressores a reparar 

os danos causados; 

17. apresentar restrições, recomendações e exigências acerca da remoção de cobertura 

vegetal e dos serviços que impliquem movimentação de terra, com o objetivo de reduzir 

o acesso material sólido nos corpos d’água (assoreamentos); 
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18. indicar as formas de inserção do município na economia regional e as atividades 

econômicas a serem incentivadas e as atividades a serem inibidas, adequando-as à 

preservação do meio ambiente; 

19. adequar os investimentos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, 

notadamente quanto ao sistema viário, transportes e saneamento; e 

20. prever a expansão e adequação ao adensamento populacional, dos sistemas de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta, disposição e tratamento 

de resíduos sólidos, de drenagem de águas pluviais e do sistema viário, entre outros. 

Zoneamento do Uso do Solo 

Através da divisão do solo urbano segundo seus usos e ocupações, ficam mais claras 

a percepção e o controle dos impactos em áreas urbanas. Os impactos decorrentes de 

falhas nesse instrumento ou a sua ausência se faz sentir através de conflitos entre e dentro 

das regiões do município pela perda da qualidade de vida nestas áreas. Assim, tem-se: 

1. controlar a ocupação e o desmatamento do solo para evitar processos erosivos e o 

assoreamento de corpos d’ água, muito freqüentes em áreas com declividades 

elevadas (acima de 30%); 

2. compatibilizar o zoneamento municipal com vistas à preservação ambiental com as 

diretrizes gerais da produção e da organização do espaço físico do município, 

englobando todos os recursos e garantindo o controle dos possíveis riscos e prejuízos 

ao meio ambiente e respectivas populações; 

3. subdividir o município, de acordo com o zoneamento ambiental, considerando os 

aspectos geológicos, geotécnicos, pedológicos, biológicos, de ocupação atual e riscos 

potenciais; 

4. executar o levantamento do uso atual das terras do município, sua aptidão agrícola e 

estrutura fundiária, visando o estabelecimento de políticas agrícolas, tributária e de 

urbanização municipal; 

5. remover as edificações e ocupações situadas nas zonas de inundação dos rios e 

canais nas faixas de proteção, para permitir o livre escoamento das águas e as 

intervenções de construção e manutenção dos cursos d’ água, quando necessárias; 

6. prever mecanismos que propiciem a participação da população para legitimar as 

alterações do zoneamento municipal (audiências públicas, referendos e plebiscitos). 

7. preservar áreas livres e terras agricultáveis e proteger áreas ambientalmente frágeis; 

 4076 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

8. restringir o uso e ocupação do solo em áreas de risco; 

9. prever que o licenciamento das atividades para uso e ocupação de zonas de proteção 

de mananciais e a realização da obra nestas áreas ficam sujeitas às exigências 

mínimas de: * destinação e uso da área perfeitamente caracterizados e expressos nos 

projetos e documentos (EIA/Rima) submetidos à aprovação; * apresentação, nos 

projetos, de solução adequada para coleta, tratamento e destino final dos resíduos 

sólidos, líquidos e gasosos; * apresentação, nos projetos, de solução adequada para os 

problemas de erosão e escoamento de águas, inclusive as pluiviais; 

10. incluir as áreas cobertas com vegetação natural, preferencialmente, no percentual a ser 

doado para fins de espaço livre de uso público, concorrendo-se, deste modo, para a 

redução da erosão e de conseqüentes assoreamentos de cursos e reservatórios d’ 

água e obstrução de unidades do sistema de drenagem urbana; 

11. compatibilizar os padrões de ocupação dos terrenos com o meio ambiente; 

12. controlar a relação entre a densidade demográfica e o tipo de ocupação do terreno 

(residencial, comercial, misto, industrial), considerando a capacidade e as 

características do sistema viário assim como de coleta, disposição e tratamento dos 

resíduos sólidos urbanos; 

13. definir os critérios paisagísticos para evitar a poluição visual gerada por processos 

tecnológicos; 

14. localizar adequadamente as atividades geradoras de poluição, distanciando-as de 

áreas densamente habitadas, escolas, hospitais e zonas residenciais; 

15. restringir as atividades que poluem o ar nas áreas mais densamente povoadas; 

16. restringir as atividades que poluem a água nas áreas de mananciais ou nas áreas de 

preservação permanente; 

17. conhecer o zoneamento ambiental da região, necessário para garantir o 

desenvolvimento econômico do município; 

18. fixação de critérios para a instalação de empreendimentos ou processos tecnológicos 

em área rural ou de expansão urbana, prevendo a coexistência harmônica com as 

demais atividades; 

19. condicionar a renovação da licença de funcionamento dos diversos processos 

tecnológicos ao cumprimento das exigências estabelecidas na lei; e 
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20. exigir o estudo do impacto ambiental e o respectivo relatório, ou laudos técnicos de 

órgão especializado, para empreendimentos em áreas urbanas ou de expansão 

urbana, entre outros. 

Parcelamento do Solo 

De acordo com o exposto anteriormente, o parcelamento do solo urbano e rural deverá 

levar em consideração não só as características do projeto de divisão de glebas, mas, e 

principalmente, as características do sítio natural onde se dará o parcelamento. Assim, tem-

se: 

1. limitar o parcelamento de áreas de risco geológico, insalubres ou alagadiças, ou de 

especial valor histórico, paisagístico, arqueológico ou turístico, de acordo com os 

interesses locais; 

2. fixar normas para a rede viária e para o tamanho dos lotes, conforme as características 

do sitio natural, para evitar os riscos de erosão e de degradação da paisagem; 

3. fixar normas, em conformidade com o Código Florestal, visando à manutenção de 

vegetação ciliar ao longo dos cursos d’ água; 

4. fixar normas técnicas para os movimentos de terra, associados ao arruamento e aos 

taludes; 

5. determinar o percentual de áreas públicas (áreas verdes, institucionais e comuns) a 

serem considerados nos parcelamentos, através de lei municipal, que deve assegurar o 

uso das áreas verdes dos loteamentos ao interesse público; 

6. determinar, como ponto de partida para o parcelamento do solo, o reconhecimento das 

áreas, em especial aquelas cuja ocupação deva ser evitada; 

7. utilizar-se de pareceres geotécnicos (Carta Geotécnica) e topográficos (Carta de 

Isodeclividades), no mínimo, para se proceder ao parcelamento do solo; 

8. prever nos parcelamentos a limitação, ao mínimo possível, de obras suplementares de 

contenção, mantendo-se, porém, a segurança necessária; 

9. procurar preservar ao máximo as características originais do terreno, observando-se o 

traçado natural das drenagens, a presença de vegetação, associada ou não à 

contenção natural de trechos no terreno e a tolerância do solo à execução de cortes e 

aterros que não necessitem de tratamentos suplementares; 

10. considerar, nos parcelamentos urbanos, as condições naturais de área, nível desejado 

de aproveitamento do terreno, qualidade do projeto e fidelidade de implantação; 
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11. considerar que os parcelamentos alteram o sistema de drenagem das áreas pluviais do 

sítio natural, através da redução de áreas permeáveis, remoção de cobertura vegetal, 

interferência nos eixos de escoamento e redução ou eliminação de reservatórios 

amortecedores de pico; 

12. prever nos parcelamentos, quanto ao escoamento e destino das águas pluviais, a 

compatibilização com o sistema viário a fim de maximizar o aproveitamento das ruas no 

escoamento das águas, impedir a criação de pontos de convergência e evitar pontos de 

estrangulamentos em bueiros e pontes; 

13. garantir que os assentamentos da população de baixa renda em áreas públicas ou 

privadas não comprometa as características urbanísticas da cidade e do meio 

ambiente; 

14. dimensionar as vias e passeios públicos para que as redes de infra-estrutura urbana 

não impeçam a arborização e sejam compatíveis com a passagem de pedestres; 

15. prever, no projeto de parcelamento, a expansão dos sistemas de abastecimento de 

água e coleta de esgotos; 

16. prever, para o parcelamento distante do centro urbano, sistemas alternativos de 

fornecimento de água e de coleta de esgoto; 

17. prever os traçados mais favoráveis das vias, acompanhando as características naturais 

do terreno e evitando-se os movimentos de terra sempre que possível; 

18. providenciar a execução de galerias de águas pluviais (ou o desvio para as canaletas e 

sarjetas da própria via) sempre que o sistema viário cruzar linhas de drenagem; 

19. providenciar a execução de pavimentação das vias sempre que se presenciar 

declividades elevadas nas mesmas, para se evitar o desencadeamento de processos 

erosivos; 

20. garantir que os lotes resultantes do parcelamento sejam aproveitados sem a 

necessidade suplementar de grandes movimentações de terra para construção; 

21. prever, para setores de loteamentos com declividades excessivas, a dotação de 

maiores áreas para os lotes, como forma de compensar a maior dificuldade na 

implantação de edificações; 

22. estabelecer as formas mais favoráveis de construção de quadras em terrenos com 

declividades elevadas, levando-se em consideração as adaptações recíprocas com o 

sistema viário e o estudo das características peculiares do terreno a se ocupar; 
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23. garantir a manutenção do sistema geral de drenagem das quadras, mesmo que seja 

necessária a constituição de áreas não-edificáveis nos lotes particulares; 

24. compensar as alterações provocadas sobre o sistema natural de drenagem através de 

reserva suficiente de faixas de terra marginais aos cursos d’ água e reservatórios, e do 

melhor aproveitamento do sistema viário para o escoamento das águas; 

25. prever a implantação de faixas sanitárias de vegetação entre ambientes poluentes e 

não poluentes, de maneira a oportunizar a retenção e autodepuração, especialmente 

de compostos orgânicos e patogênicos, por infiltração; 

26. condicionar a autorização para o parcelamento de uma gleba para fins urbanos à 

apresentação de solução técnica e ambientalmente satisfatória para o tratamento e 

destino final das águas residuárias e escoamento e destino final de águas pluviais; e 

27. vincular a área mínima dos lotes ao satisfatório equacionamento do esgotamento e 

disposição das águas residuárias, entre outros. 

4.2 Aplicações de Instrumentos Econômicos 

Mercados de Direitos de Utilização 

Concebida com a função de melhorar o controle ambiental, estas licenças 

caracterizam-se, assim como os demais instrumentos econômicos, pela possibilidade de 

arrecadação de fundos a serem aplicados em projetos de controle ambiental e recuperação 

de áreas degradadas. Assim, tem-se algumas aplicações onde as licenças comercializáveis 

podem auxiliar no controle ambiental de áreas urbanas: 

1. prever a comercialização de licenças para áreas em que a degradação ambiental e o 

desencadeamento de processos do meio físico sejam reversíveis; 

2. evitar a ocupação de áreas frágeis, de proteção ambiental, turística e arqueológica, 

pela não comercialização ou concessão de licenças; 

3. conceder licenças para implantação e operação de processos tecnológicos que 

contemplem, em seus projetos, a adequada atenção técnica e ambiental aos processos 

do meio físico; 

4. fixar padrões de emissões de poluentes para cada região do município, embasados nas 

características ambientais de cada uma delas; 

5. determinar o número adequado de parcelas comercializáveis a serem colocadas a 

disposição dos agentes poluidores; 
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6. controlar a emissão total de poluentes para cada região da cidade, através de 

auditorias feitas pelo poder público e pelos órgãos ou processos poluidores; 

7. direcionar os vetores de crescimento das aglomerações urbanas em direção às regiões 

com maior capacidade de absorver atividades antrópicas; 

8. exercer fiscalização maior sobre as fontes móveis de emissão de poluentes (veículos 

automotores, por exemplo); 

9. controlar o nível de poluição sobre os recursos hídricos através do acompanhamento 

da carga contaminante dos efluentes e da capacidade de auto-depuração dos corpo 

d’água receptores; 

10. controlar o nível de poluição do ar através da análise e monitoramento das emissões 

gasosas, poeiras e vapores, e da capacidade de dispersão existente naquela região do 

município; 

11. controlar os efeitos deletérios produzidos pela emissão de vários tipos diferentes de 

poluentes e suas interações sobre o meio ambiente; 

12. punir com multas elevadas, suspensão e apreensão de alvará de funcionamento das 

atividades antrópicas, quando da infração dos limites permitidos pelas licenças 

ambientais outorgadas; 

13. evitar a instalação e o funcionamento de atividades antrópicas poluentes e 

conseqüente emissão de licenças em áreas já descartadas pelo plano diretor; e 

14. prever, na outorga e comercialização de licenças, um prazo para sua validade, ficando 

assim sua renovação consignada a novos estudos ambientais sobre o meio ambiente e 

sobre o processo utilizado, entre outras. 

Taxas e Tarifas 

Levando-se em consideração que a degradação ambiental em áreas urbanas é 

causada, em sua grande maioria, por atividades antrópicas, estas atividades passam a ser 

taxadas com a cobrança de impostos, com vistas a coibir ou minorar os impactos por elas 

causadas. Assim, tem-se: 

1. cobrar impostos ambientais para atividades antrópicas ou processos tecnológicos 

potencialmente prejudiciais à estabilidade dos processos do meio físico; 

2. determinar a cobrança de taxa de conservação de áreas de relevante interesse 

ambiental, tendo por fator gerador a manutenção contínua das áreas públicas de 

interesse ambiental, como por exemplo, uma área de proteção ambiental municipal; 
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3. determinar a cobrança de taxas sobre o turismo realizado em áreas frágeis ou de 

preservação ambiental, paisagística ou arqueológica; 

4. coibir ou regulamentar o trânsito e visitação em áreas sensíveis como grutas e 

cavernas de interesse ambiental, cultural e arqueológica, através de cobrança de taxas; 

5. cobrar impostos ambientais baseados na qualidade e/ou quantidade de contaminantes 

despejados no meio ambiente, seja através das águas superficiais ou subterrâneas, 

através do solo ou através do ar; 

6. basear a cobrança de impostos em algumas medidas de contaminação, como 

qualidade das águas, do ar, custos de financiamento de um programa de redução de 

contaminação ou padrões de efluentes; 

7. criar condições técnicas, institucionais e políticas adequadas para o controle ambiental 

em áreas urbanas através da cobrança de impostos/taxas ambientais; 

8. cobrar impostos sobre os preços de determinados produtos ou insumos que provoquem 

contaminação, nas fases de produção e/ou consumo, ou ainda, por aqueles produtos 

que necessitem de técnicas especiais de destinação final; 

9. cobrar a taxa de limpeza urbana em função dos serviços básicos postos à disposição 

da população do município, considerando-se o uso e as características físicas dos 

imóveis, o tipo e o volume do lixo produzido e a freqüência dos serviços, entre outros 

aspectos; 

10. prever a cobrança de contribuição de melhoria ambiental da população que se 

beneficiar de uma obra pública, que contribua para a melhoria da qualidade ambiental, 

como canalização de esgotos, despoluição do córrego ou rio que corta ou passa no 

fundo da propriedade; 

11. determinar a cobrança de taxas para quem consumir em excesso ou desperdiçar os 

serviços fornecidos pelas concessionárias de água, eletricidade, gás e telefonia, entre 

outros; 

12. determinar a cobrança de taxas de implantação e funcionamento de atividades 

antrópicas poluidoras, variando de valores mais altos para mais perigosas e 

decrescendo até valores menores para as mais limpas; 

13. cobrar taxas pela prestação de serviços públicos urbanos que sejam as mais realistas 

possíveis, refletindo não só o valor consumido mas os custos de manutenção, 

operação e ampliação de cada sistema de infra-estrutura (externalidades); e 
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14. determinar a cobrança de taxas para os lotes urbanos adquiridos com a função de 

especulação imobiliária, evoluindo o valor a ser cobrado como taxa de acordo com o 

aumento do tempo em que o terreno fica ocioso, entre outros. 

Auxílios Financeiros 

Como descrito anteriormente, servem para facilitar a implantação de políticas 

ambientais em áreas urbanas. Através de subsídios, os agentes geradores de impactos 

podem destinar esta verba para um efetivo combate à degradação em áreas urbanas. Daí 

vem: 

1. prever um sistema de incentivos destinado àquele proprietário que conservar as 

características naturais do solo urbano ou rural. Por exemplo, reduzir o Imposto 

Predial e Territorial Urbano – IPTU, em solo urbano, ou fomentar a prática de uma 

atividade compatível com o solo urbano ou rural; 

2. conceder incentivos fiscais aos proprietários rurais – principalmente de áreas peri-

urbanas ou de “vazios” urbanos – que utilizarem de técnicas de manejo agrícolas que 

não usem produtos químicos ou prejudiciais ao meio ambiente; 

3. facilitar a implantação de processos tecnológicos que não causem o desenvolvimento 

de processos do meio físico em áreas urbanas ou rurais; 

4. incentivar a aplicação de tecnologias mais adequadas a cada sítio urbano, referente 

ao sistema viário e drenagem de águas pluviais, para se evitar processos erosivos e 

conseqüentemente assoreamentos; 

5. subsidiar a implantação de matas ciliares ao longo de cursos d’água e reservatórios 

superficiais, com vistas à proteção quali-quantitativa destas áreas; 

6. subsidiar a manutenção das linhas de drenagem naturais do terreno e os fundos de 

vales, com vistas à proteção da qualidade ambiental, através da criação de parques 

públicos lineares nestas áreas; 

7. incentivar os proprietários de lotes urbanos a manterem áreas permeáveis em seus 

terrenos, de maneira a melhorar a infiltração das águas pluviais e diminuir o volume 

do escoamento superficial; 

8. conceder incentivos fiscais aos proprietários de lotes em áreas íngremes ou de 

elevada inclinação, a preservar, o mais possível, a vegetação natural; 

9. indenizar ou sugerir formas de ocupação e compensar o proprietário pela limitação ao 

uso de sua propriedade, como forma de disciplinar o uso dos bens de valor histórico-
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cultural ou paisagístico, bem como os bens circunvizinhos, a exemplo do controle de 

gabaritos e recuos de edificações; 

10. prever a concessão de incentivos, com a isenção parcial ou total do valor do IPTU ou 

o Imposto sobre Serviços – ISS, para o particular que: * preservar bens de interesse 

histórico, cultural ou ecológico; * arborizar sua propriedade ou logradouro público 

defronte, de acordo com os padrões da prefeitura local; * conservar logradouros 

públicos como praças e jardins; * desenvolver programas de conservação de energia 

e de uso sustentado dos recursos naturais, entre outros: 

11. promover a concessão de incentivos a iniciativas educacionais que visem a formação 

de uma consciência ecológica na população; 

12. incentivar mudanças operacionais nos processos tecnológicos para redução da carga 

poluente de seus efluentes; 

13. favorecer, através de incentivos fiscais, a remoção de elementos ou processos 

poluentes de áreas urbanas impróprias ou inadequadas; 

14. garantir , através de financiamentos, a compra de equipamentos menos poluentes 

para eliminar/diminuir a contaminação ambiental ocasionada por processos 

tecnológicos; 

15. incentivar a pesquisa e a aplicação de processos e técnicas operacionais na 

implantação e operação de processos tecnológicos, com o intuito de reduzir impactos 

negativos do empreendimento em áreas urbanas; 

16. fornecer incentivos fiscais a empreendimentos poluidores que localizarem suas 

instalações em locais distantes dos centros urbanos; 

17. favorecer a implantação de processos tecnológicos menos poluentes em áreas 

urbanas em detrimento daqueles mais perigosos, em termos de contaminação 

ambiental; 

18. subsidiar a formação de mão-de-obra especializada em controle ambiental, para 

trabalhar nos empreendimentos localizados em áreas urbanas; 

19. dar subsídios àqueles processos tecnológicos que se utilizarem de energias limpas e 

não poluentes; 

20. conceder incentivos fiscais aos processos tecnológicos (indústrias, por exemplo) que 

se utilizarem de recursos hídricos a jusante do ponto de lançamento de seus 

efluentes; 
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21. conceder incentivos fiscais, por meio de concorrência publica, àquelas empresas que 

oferecem melhor solução – técnica e ambiental – para a execução de obras públicas; 

e 

22. conceder incentivos fiscais aos usuários que reduzirem o consumo dos serviços 

públicos urbanos, como água, energia elétrica e telefonia, entre outros. 

5. CONCLUSÃO 

Por mais que se tente introduzir inovações no âmbito de instrumentos de gestão de 

áreas urbanas, a inércia de costumes e tradições já sedimentadas no meio técnico municipal 

acaba dificultando e, muitas vezes, impedindo modificações salutares no status quo. O 

próprio aspecto político, em seu pior sentido, atrapalha a implementação de mudanças 

estruturais que são imprescindíveis para o controle ambiental em áreas urbanas. 

Neste artigo, procurou-se demonstrar e discutir a aplicação de alguns instrumentos de 

gestão para este controle, tendo-se sempre em consideração que estes instrumentos só 

terão validade se forem postos em prática e assumidos como ideário de plano de governo, 

num aspecto mais amplo de políticas públicas. Longe de se querer esgotar o assunto, serve 

para despertar o interesse na utilização e melhoria destes e outros instrumentos de gestão 

no âmbito do controle ambiental; 

Visando a melhoria da qualidade de vida das populações e manutenção das 

características ambientais de áreas urbanas, estes instrumentos auxiliam na fiscalização e 

prevenção de desequilíbrios e seus conseqüentes impactos ambientais, que comprometem 

o desenvolvimento urbano ambientalmente sadio, um direito de todos os cidadãos. 
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