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RESUMO 

 

O projeto urbano objetiva, junto à concepção do meio urbano, a garantia da qualidade físico-

ambiental das cidades frente às necessidades humanas. Porém, em que nível o arcabouço 

legal federal brasileiro, dedicado ao planejamento urbano, incentiva e permite aproximações 

entre a dimensão ambiental e os projetos urbanos? Partindo deste questionamento, o 

levantamento e análise documental do presente estudo investiga a inserção da abordagem 

ambiental em instrumentos urbanísticos brasileiros de ocupação urbana, como a Lei do 

Estatuto da Cidade e do Parcelamento do Solo Urbano. Descreve, a partir destes 

instrumentos, os incentivos à sustentabilidade ambiental urbana que existam e/ou possam 

ser concebidos como um estímulo à utilização de critérios e diretrizes orientadoras de 

projetos urbanos de impacto ambiental reduzido. Entende-se que a partir da estruturação de 

um forte arcabouço legal, articulado à nível federal e com atribuições específicas aos 

municípios, será possível garantir que as condições ambientais sejam contempladas em 

projetos urbanos. 

 

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O urban design, nesse artigo compreendido como o projeto urbano, tem como foco de 

atuação a concepção do meio urbano enquanto espaço público para uso e gozo da população. 

Portanto, não considera somente o ambiente construído, pois lê a cidade de modo holístico, 

preocupando-se em como a forma da mesma se relaciona com os atores sociais que a 

habitam, transformam e desconstroem diariamente. Ele se caracteriza como um campo de 

conhecimento teórico-prático voltado tanto para o produto final quanto para o processo de 

elaboração. No processo de projeto, estão envolvidas decisões técnicas embasadas no campo 

teórico-prático, que serão aplicadas no ambiente físico (novo sítio). Para isso, recorre-se à 

análise do que tem sido utilizado para responder aos problemas urbanos e, a partir disso, 

propõe-se melhorias e avaliam-se os impactos das novas propostas. Essas ideias devem ser 

testadas através de critérios de projeto previamente estabelecidos, já que o produto do projeto 

urbano – a cidade – é de difícil reestruturação (CARMONA et al., 2010). 

 

O projeto urbano possui afinidade com a dimensão ambiental, visto que objetiva também a 

garantia da qualidade físico-ambiental das cidades frente às necessidades humanas. É 

possível encontrar, portanto, no campo teórico-científico, algumas contribuições na direção 

da aproximação entre a dimensão ambiental e os projetos urbanos. 
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Uma dessas contribuições é apresentada por Franco (1997), que considera o desenho 

ambiental como uma estratégia de planejamento e projeto urbano. A autora discute que 

apesar da urbanização estar presente em variados contextos, a sociedade pouco considera a 

importância do meio biofísico que a sustenta, tendo em vista que a modernização tecnológica 

é apresentada em muitos casos como uma alternativa aos processos naturais. A relação 

homem-natureza pode se restringir, nestes casos, ao conteúdo estético do paisagismo 

institucionalizado, que apesar de trazer a sensação de cuidado apreciada pela opinião 

pública, não costuma prover os parques e outros espaços livres de importância funcional 

ecológica. A mesma autora, apresenta o desenho ambiental como um contraponto que 

corrobora com o paradigma holístico ao buscar a visão sistêmica, baseada na contribuição 

de diferentes disciplinas - biologia, geografia, entre outras – para incluir os processos 

ecológicos dentro das cidades da forma mais integrada possível, por meio do incremento da 

multifuncionalidade dos espaços urbanos associada à dimensão ambiental e à valorização da 

ética ambiental (FRANCO, 1997). 

 

De modo complementar, contribuições são apresentadas pela abordagem da infraestrutura 

verde, ao estudar a harmonização dos ecossistemas urbano e natural na busca por cidades 

mais resilientes (HERZOG, 2013). Esta abordagem difere do desenho ambiental, visto que 

se dedica a apresentar alternativas para que os serviços ambientais sejam explorados no 

ambiente urbano na forma de novas tecnologias “verdes” (CORMIER e PELLEGRINO, 

2008) estruturadas em um sistema único holístico que não apenas beneficia as funções 

ecológicas, mas também possui aporte social e econômico. Como benefício ecológico, as 

infraestruturas verdes disponibilizam a oferta de inúmeros serviços, como a coleta e 

drenagem de águas das chuvas, diminuição das ilhas de calor, redução das temperaturas 

internas e do consumo de energia, limpeza do ar e filtragem das águas de escoamento 

superficial, além da redução de enchentes e contenção de deslizamentos (HERZOG, 2013).  

 

Em relação aos benefícios sociais e econômicos, Anne Spirn (1995), argumenta que 

aproveitar os atributos locais da natureza nos projetos urbanos reduz custos de infraestrutura 

e evita que a forma das diferentes cidades se torne homogênea, o que afeta a qualidade da 

vida urbana. A concepção de espaços urbanos com base na valorização e aproveitamento 

dos atributos naturais da paisagem permite também que usos múltiplos se desenvolvam a 

partir da estrutura existente, garantindo diversos benefícios sociais e culturais, dentre eles o 

aumento de atividades recreativas ao ar livre, o incentivo aos deslocamentos não 

motorizados, a melhoria da saúde e qualidade de vida, a revalorização das relações sociais, 

a possibilidade de manifestações artísticas e culturais, a oferta de espaços agradáveis e 

relaxantes, e também o suporte para atividades econômicas alternativas, como os cultivos e 

hortelões urbanos (HERZOG, 2013). 

 

No contexto teórico-científico estão consolidados alguns princípios e as justificativas que 

embasam a necessidade de se pensar as cidades de modo congruente com o funcionamento 

dos ecossistemas naturais. Para tornar essas ideias aplicáveis às cidades brasileiras, uma das 

formas possíveis é o desenvolvimento de instrumentos que viabilizem e incentivem 

legalmente as práticas sustentáveis. Portanto, o presente estudo investigou a inserção da 

abordagem ambiental em instrumentos urbanísticos brasileiros de ocupação urbana 

essencialmente relacionados com a Lei do Estatuto da Cidade (2001) e do Parcelamento do 

Solo Urbano (1979). Pretendeu analisar a partir destes instrumentos os incentivos à 

sustentabilidade ambiental urbana que existam e/ou possam ser concebidos como um 



estímulo à utilização de critérios e diretrizes orientadoras de projetos urbanos de baixo 

impacto ambiental. 

 

2 METODOLOGIA 

A metodologia desse artigo se constitui em uma investigação exploratório-descritiva, com 

base nas técnicas de levantamento e análise documental e bibliográfica, também orientados 

por protocolos de investigação (GIL, 2002). Na etapa exploratória, foi identificado o 

contexto e desenvolvimento das políticas ambientais urbanas no Brasil. A segunda etapa se 

dedicou a sistematizar a análise documental do arcabouço legal, para a qual aplicou-se um 

roteiro de investigação com perguntas norteadoras: 

• A norma apresenta instrumentos e determinações para novos projetos urbanos? Quais 

diretrizes ela traz? Quais tipos de novos projetos urbanos ela trata? 

• A norma exige requisitos de sustentabilidade ambiental para os projetos urbanos? 

Quais requisitos (preservação de atributos naturais, eficiência no uso de recursos, 

compensação de impactos ambientais)? 

• A norma exige que sejam estabelecidos critérios e diretrizes de projeto urbano de 

impacto ambiental reduzido como complementos à sua regulação? 

• A norma apresenta critérios e diretrizes de projeto urbano de baixo impacto ambiental? 

Quais? 

O resultado desta análise foi estruturado no formato de tabela, a qual apresenta as 

contribuições e deficiências do contexto jurídico para a potencialidade de utilização de 

critérios e diretrizes como forma de orientar o desenvolvimento de projetos urbanos de 

impacto ambiental reduzido. Os resultados foram analisados criticamente, com base nas 

discussões bibliográficas já existentes sobre os instrumentos, nos princípios da 

sustentabilidade e em teorias ambientais (infraestrutura verde, desenho ambiental, etc). 

 

3 CONTEXTO E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS E 

URBANAS NO BRASIL 

 

A trajetória de defesa do meio ambiente por meio de políticas públicas abrangentes no Brasil 

germinou direcionada à conservação de recursos naturais, como as águas (Código das Águas, 

em 1934), as florestas (Código Florestal em 1934) e a pesca (Código da Pesca de 1938). 

Porém, a existência da legislação não garantiu sua efetividade, já que havia conflitos com os 

direitos de propriedade irrestritos do código civil (1916), agravados pela ausência de 

fundamentação constitucional do direito ambiental e frágil disposição do poder executivo 

(SANTOS et al., 2013).   

 

Nas conferências que marcaram os primórdios do desenvolvimento sustentável, por 

exemplo, a posição do governo brasileiro foi extrema. Durante a Conferência de Estocolmo, 

em 1972, as nações em desenvolvimento defenderam a livre exploração do meio ambiente. 

O Brasil ratificou essa intenção, o que denotou um viés de priorização econômica sem 

considerar externalidades negativas, como os impactos ambientais (LOUREIRO e 

PACHECO, 1995). Os ideais de modernidade e civilização, que inclusive acompanham as 

cidades, trouxeram consigo a abordagem do uso racionalista sobre a natureza. Esse status de 

recurso a acompanhou com a chegada do capitalismo, e o patrimônio ambiental, antes 

depredado irracionalmente, neste contexto teve sua degradação justificada pelo anseio do 

progresso. Apesar do avanço do desenvolvimento tecnológico e da compreensão sobre os 

sistemas ambientais, nas políticas, principalmente econômicas, as visões do passado 

persistiam no modelo desenvolvimentista brasileiro (MACHADO, 2000). 



 

Mesmo com essa posição, aos poucos o discurso ambiental adentrou na pauta do governo, 

inaugurada pelas políticas de comando e controle, que visavam lidar com os problemas 

ambientais de fim de tubo: principalmente a poluição. Essas políticas foram incentivadas, 

durante a década de 70, principalmente por meio da pressão exercida pelos movimentos 

ambientais, na época restritos à “bandeira ecológica”. Institucionalmente, na mesma época 

ocorreu a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), a nível federal; e 

algumas agências estatuais, como a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental 

(CETESB) (LOUREIRO e PACHECO, 1995). 

 

Na década de 80, os demais setores da sociedade, como o mercado e outros movimentos 

sociais (além do ambientalista), incorporaram timidamente o discurso ambiental. Esse 

contexto possibilitou até mesmo que os ideais “verdes” adentrassem o campo político-

partidário. O somatório desses fatores influenciou o estabelecimento, na Constituição 

Federativa do Brasil, em 1988, de um capítulo dedicado à política ambiental. Neste, foi 

estabelecido o dever de proporcionar a qualidade ambiental e consequentemente a sadia 

qualidade de vida da população. Destaca-se que o direito ao meio ambiente não se limitou a 

conjuntura física e ecológica, já que o ambiente construído, o espaço urbano, foi considerado 

na definição. Direitos difusos, como o ambiental, passaram a ser passíveis de ação civil 

pública, o que permitiu a responsabilização dos agentes de degradação (LOUREIRO e 

PACHECO, 1995). Além disso, a exigência do cumprimento da função social estabeleceu 

restrições aos direitos de propriedades privadas, que foram subjugados aos direitos 

fundamentais, os quais incluem o meio ambiente (SANTOS et al., 2013). À época, o país já 

possuía uma Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (1981) e um Ministério 

específico consolidados. Apesar dos avanços, a situação de crise orçamentária impediu que 

as políticas viessem acompanhadas de ações a nível federal, que devido a pressão pública, 

avançaram mais nos estados e municípios (LOUREIRO e PACHECO, 1995). 

 

Em 1992, a questão ambiental recebeu destaque na política externa brasileira, devido a 

organização da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(CNUDMA), sediada no Rio de Janeiro. Representantes do país participaram ativamente das 

negociações prévias ao encontro, participando da definição de princípios e metas dos 

documentos principais, entre eles a Agenda 21. Apesar da autoridade dada aos tratados 

políticos urbanos e ambientais ratificados internacionalmente, estas são formalmente 

pensadas por governos nacionais, sem necessariamente considerar os governos locais, que 

no Brasil são, em muitos casos, responsáveis pela sua implementação (ULTRAMARI, 

2001). 

 

A proposta da Agenda 21 local, no contexto brasileiro, foi considerada uma aproximação 

possível à escala local, sem prejuízo à formulação de políticas próprias pelo governo federal. 

Seu plano de metas para a implantação de projetos e ações sustentáveis cresceu em adesão 

entre 2012 e 2015, porém engloba apenas 22% dos municípios do país (IBGE, 2016).  A 

relevância do instrumento vai além do seu conteúdo, já que sua existência é pré-requisito ao 

apoio de financiadores internacionais (ULTRAMARI, 2001).  

 

As questões ambientais entraram na pauta urbana, de modo mais direto, já tardiamente. A 

apropriação territorial esteve na essência do processo de desenvolvimento do país, que 

buscou uma “ocupação produtiva” por meio de grandes empreendimentos, na busca pela 

industrialização. Isso levou a um processo predatório da natureza, e em alguns casos, 

diversificou o desenvolvimento por região e intensificou a migração (MACHADO, 2000). 



O crescimento vertiginoso da população brasileira, a partir da década de 40, acompanhado 

da concentração populacional em grandes metrópoles, induziu à produção das cidades de 

modo periférico e sem o devido provimento de infraestrutura urbana, principalmente em 

áreas inacessíveis ao mercado formal – regiões de risco e ambientalmente protegidas. Entre 

os procedimentos públicos que reproduziram os problemas ambientais urbanos, é possível 

destacar a aleatoriedade do sistema viário, a ocupação de fundos de vale, a expansão urbana 

formal não atrelada ao sistema de transporte público e as deficiências no saneamento básico. 

Todos eles, de uma forma ou de outra, problemas ligados ao projeto urbano (SILVA E 

TRAVASSOS, 2008). 

 

Essa conjectura histórica levou à formação das cidades desconectada do meio ambiente. Foi 

então, também no contexto da CNUDMA, que a agenda marrom das cidades ganhou 

destaque junto aos movimentos ambientalistas. Agenda 21 brasileira incorporou, inclusive, 

um eixo temático dedicado às cidades sustentáveis (SILVA E TRAVASSOS, 2008). De 

certa maneira, foi benéfico a tardia construção dos instrumentos urbanos brasileiros, que 

vieram a ser instituídos em um período onde as questões de sustentabilidade já estavam 

sedimentadas legalmente e, na sociedade, em período de discussão, portanto, destacadas pela 

mídia (LOURO e MENEZES, 2012). 

 

Apesar da política urbana realmente só ter sido regulamentada em 2001, em meio às 

discussões ambientais, esta já estava tutelada junto à Constituição Federal do Brasil em 1988, 

da mesma forma que o meio ambiente, porém com trajetórias distintas. No caso da política 

urbana, a partir do movimento pela reforma urbana. O fruto desse contexto é um capítulo 

próprio da Constituição Federal dedicado para a questão urbana, direcionado na garantia do 

direito à cidade (CYMBALISTA, 2006). No meio institucional, acompanhando esse 

movimento e articulado pela reforma urbana é criado em 2003 o Ministério das Cidades e 

alguns espaços de participação social, como a Conferência das Cidades e o Conselho das 

Cidades. A criação do Ministério foi um marco na inclusão das questões ambientais na 

gestão pública urbana, o que é constatado pelas temáticas transversais que compunham suas 

secretarias: habitação, saneamento, mobilidade e programas urbanos (CYMBALISTA, 

2006; SILVA E TRAVASSOS, 2008).   

 

No meio legislativo, em 2001 é aprovado o Estatuto da Cidade, um avanço necessário para 

a instrumentalização dos objetivos da política urbana. Seus resultados imediatos são 

principalmente defensivos, já que permitem que a construção das políticas seja pública, o 

que viabiliza as reivindicações e controle social. Apensar das suas inovações no nível 

político-institucional, as mesmas têm demonstrado possíveis adaptações aos “esquemas 

tecnocráticos e clientelistas”. Porém, de qualquer modo, esses eventos transformaram a 

gestão das cidades (CYMBALISTA, 2006). 

 

4 O ARCABOUÇO LEGAL URBANO E AS QUESTÕES AMBIENTAIS 

PERTINENTES AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

 

Segundo a Lei de Parcelamento do Solo Urbano em vigor (6766/79) o loteamento é a 

subdivisão de uma área em lotes destinados à edificação. O lote deve estar servido de 

infraestrutura básica. Aos municípios cabe adequar a Lei Federal às suas peculiaridades, o 

que pode ser feito através do plano diretor.  

 

Do ponto de vista da sustentabilidade urbana, constatam-se algumas deficiências no 

delineamento das infraestruturas básicas (Art. 2°, § 5°), o qual não inclui em sua definição 



estruturas relevantes para a qualidade de projetos urbanos ambientalmente sensíveis, como 

os sistemas de áreas livres (equipamentos de lazer, esporte e verdes) e a arborização urbana. 

Sendo o meio ambiente um direito fundamental, coletivo e essencial à sadia qualidade de 

vida da população, como coloca a Constituição Federal (BRASIL, 1988), as infraestruturas 

para o funcionamento de processos ecológicos precisam ser garantidas também no ambiente 

construído (HERZOG, 2013). Outro aspecto, ainda em relação à definição de infraestruturas, 

é a inclusão do escoamento de águas pluviais. Mesmo que a redação do parágrafo mais 

recente tenha sido dada pela Lei Federal de Saneamento (BRASIL, 2007), permaneceu a 

visão convencional sobre as águas urbanas (TAVANTI e BARBASSA, 2010), ao invés do 

incentivo às infraestruturas de manejo, como as de retenção, detenção e infiltração, que 

inclusive são citadas na própria política de saneamento básico (BRASIL, 2007). A inclusão 

do manejo como diretriz não exclui estruturas de escoamento, mas permite abordagens mais 

abrangentes e naturalizadas, como as infraestruturas verdes (CORMIER e PELLEGRINO, 

2008).   

 

No âmbito dos resíduos sólidos, é relevante à gestão urbana que os loteamentos possuam 

infraestrutura básica relacionada, como, por exemplo, postos de entrega voluntária e 

ecopontos (adequados ao sistema de gestão do município), além das lixeiras e/ou coletores. 

Os sistemas de transporte, que a partir de 2015 passaram a ser considerados direitos 

fundamentais dos cidadãos brasileiros, poderiam também ser englobados nas infraestruturas 

básicas, adequados conforme as diretrizes do município. 

 

Uma das diretrizes colocadas pela Lei 6766/79 que possui influência direta sobre os projetos 

urbanos é o parágrafo único do Art. 3º, o qual destrincha os locais onde não é permitido a 

alocação de empreendimentos urbanos. O primeiro inciso retorna a temática do escoamento 

de águas, neste caso quanto à ocupação de áreas sujeitas a inundações. Permitir o uso, desde 

que tomada as devidas providências, pode ter consequências indesejadas nas cidades. O 

parcelamento estaria utilizando um espaço naturalmente ocupado por corpos hídricos, de 

tempos em tempos. E mesmo que sejam realizados projetos de drenagem, limitados a um 

tempo de retorno, eventualmente as águas podem clamar pelo espaço ocupado pelos 

edifícios. Considera-se ainda que a expansão urbana em territórios a montante da área que 

foi artificialmente drenada ou edificada, altera o regime hídrico da bacia hidrográfica - o que 

pode tornar deficiente o projeto de drenagem anteriormente delineado. Essa discussão não 

invalida a relevância desse critério aos projetos urbanos, mas pode ser atualizada se, ao invés 

de solicitar providências para o escoamento, propor nos casos em que haja necessidade de 

ocupação, que esta seja feita com equipamentos resilientes e/ou adaptáveis, que possam 

conviver de modo harmônico com eventos de inundação e outros processos ecológicos 

relacionados a esses ecossistemas (TAVANTI e BARBASSA, 2010). 

 

As outras restrições colocadas junto ao parágrafo único do Art. 3º são igualmente relevantes 

à sustentabilidade urbana, pois propiciam que sejam considerados nos projetos urbanos 

outros bens a proteger. Dentre eles são citadas as áreas contaminadas, os terrenos muito 

declivosos, os tipos geológicos não edificáveis e as áreas de preservação, essas últimas que 

são remetidas principalmente ao Código Florestal e ao Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. No Art. 12, § 3°, as áreas de risco também são incluídas dentre as não sujeitas 

a loteamento. Poderiam também possuir restrições de loteamento em caso de solos frágeis e 

áreas de recarga de aquíferos. 

 

Quanto ao Código Florestal e às Áreas de Preservação Permanente (APP’s), existe um 

histórico de conflitos com a Lei de Parcelamento. Originalmente, a faixa de impedimento 



legal à construção de edificações era mais restritiva na Lei de Parcelamento. Isso ocorreu 

pois, no texto do Código Florestal que vigorou até 1989, a largura das APP’s de corpos 

hídricos com até 10 metros era de 5 metros de vegetação, enquanto que a área non edificandi 

nas margens dos rios urbanos era de 15 metros, segundo a Lei do Parcelamento. A Lei 

7.803/1989, alterou o Código Florestal e elevou a faixa mínima das APP’s para 30 metros, 

o que fez alguns atores sociais envolvidos apontarem contradições entre as leis.  Esses 

debates afetaram a atuação dos órgãos municipais, que por vezes apenas exigiam faixas de 

proteção de 15 metros, alegando que o Código Florestal vigia apenas sobre áreas rurais. As 

manobras faziam interpretações incorretas da Lei de Parcelamento, a qual estabelecia que as 

faixas non edificandi são determinadas “salvo maiores exigências da legislação específica”, 

como é o caso da legislação ambiental (SANTOS, et al., 2013).  

 

No novo Código Florestal (BRASIL, 2012), quaisquer possíveis contradições foram 

sanadas, pois a Lei cita diretamente as zonas urbanas no Art. 4°. As APP’s devem ser de 30 

metros ou mais (variando conforme a largura dos rios), norma vigente para os projetos 

urbanos atuais. No caso de regularização ambiental em áreas urbanas, são exigidos apenas 

os 15 metros das faixas non edificandi. A Lei também legisla sobre as áreas verdes, que 

agora podem advir das reservas legais, maciços florestais averbados, anteriormente rurais. 

 

Houve também alguns abrandamentos de restrições na revisão, com implicações práticas 

sobre os projetos urbanos. Permitiu-se a supressão da vegetação nativa das APP’s para a 

implantação do sistema viário de loteamentos, se aprovado por lei municipal, e a instalação 

de estruturas para competições esportivas. Ambos passam a ser considerados como 

elementos de utilidade pública. A supressão também é legal nos casos de interesse social, 

que incluem as infraestruturas públicas de esporte, lazer e educacionais (AZEVEDO e 

OLIVEIRA, 2014). Tais determinações vão na contramão de movimentos como a ecologia 

urbana, que visam integrar os fluxos ecológicos ao ambiente urbano, e não mais degradá-lo. 

Afetam diretamente os fluxos gênicos de fauna e flora, que utilizam essas áreas como 

corredores ecológicos, mesmo nas cidades. Também permitem a descaracterização de 

fundos de vale com avenidas, modelo já reproduzido no Brasil com danosos efeitos ao meio 

ambiente e à própria mobilidade urbana. De modo geral, pressionam as áreas vegetacionais 

inseridas no meio urbano, a despeito dos seus benefícios ambientais, econômicos e sociais 

amplamente documentados (LOBODA e ANGELIS, 2005). 

 

Além disso, o novo Código Florestal passou a influenciar a revisão da Lei de Parcelamento 

do Solo, que tramita no Congresso Federal no Projeto de Lei (PL) 3057/2000, o qual já 

possui 315 emendas e outras 31 PL’s apensadas. Propõe-se que as APP’s, seguindo o que é 

previsto no novo Código Florestal, possam receber áreas públicas, como as verdes e 

institucionais, com a compensação de área na porcentagem total que o empreendedor é 

obrigado a doar para as prefeituras. Se for aprovada, a modificação diminuirá o total de áreas 

verdes dos municípios e colocará como equivalentes áreas que possuem funções distintas: a 

proteção de ecossistemas, das águas e corredores ecológicos sobrepostas as áreas de lazer, 

ao invés de somadas ou contíguas (ARFELLI, 2004). Outro tópico incluído no Projeto de 

Lei, muito pressionado pelos atores do mercado imobiliário, é a regulamentação dos 

condomínios fechados. Se aprovados, ficará a encargo dos municípios, novamente, a maioria 

das diretrizes envolvidas na amenização de seus impactos. Os reflexos mais importantes ao 

projeto urbano visíveis na proliferação de um modelo de cidade “cercada” são a 

fragmentação do tecido urbano, que prejudica a mobilidade; a reprodução da segregação 

social e a desvalorização do componente ambiental (MASCARENHAS, 2012). Por outro 

lado, no Projeto de Lei existem propostas que visam incrementar a sustentabilidade de 



projetos urbanos, como a exigência cartas geotécnicas que embasem a expansão urbana; de 

projeção de um sistema de áreas verdes, que vá além dos fragmentos isolados; o incentivo a 

ciclovias e a fontes de energia renováveis. Portanto, resta a sociedade acompanhar os 

processos e pressionar os seus atores para que as questões ambientais sejam incluídas.  

 

Outras diretrizes, importantes ao projeto urbano, e que contribuem com a diminuição de seu 

impacto ambiental, foram identificadas na Lei de Parcelamento vigente. Entre elas a 

exigência de compatibilização da malha viária existente com a planejada para os 

loteamentos, de modo harmônico às curvas de nível. A compatibilização permite melhor 

fluidez do sistema de mobilidade, enquanto que a harmonização com a topografia reduz a 

declividade das vias, a velocidade do escoamento das águas, a movimentação de terras na 

implantação, e facilita a circulação de ciclistas (TAVANTI e BARBASSA, 2010). 

 

Entre os deveres da prefeitura, destaca-se a definição das “diretrizes para o uso do solo, 

traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para 

equipamento urbano e comunitário”; “Proporcionar as densidades populacionais ao sistema 

de espaços livres”; decisões as quais são respaldadas pelos documentos técnicos do 

empreendedor (BRASIL, 1979). Essas são decisões de projeto, que se respaldadas em 

abordagens com o objetivo de minimizar impactos ambientais, poderiam contribuir para a 

qualidade das cidades. As normas regulamentadoras poderiam caminhar nessa direção, se 

houve incentivos nesse sentido estabelecidos junto à Lei Federal.  

 

Porém, muitos municípios não possuem legislações específicas que proporcionem a 

regulamentação dessas diretrizes ou outros instrumentos de planejamento exigidos pelo 

Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). Partindo dos instrumentos básicos, até 2015, ainda 

restavam 10,8% de municípios com mais de 20.000 habitantes e 50% do total geral, sem o 

plano diretor, o qual é o instrumento básico para garantir a função social da propriedade 

urbana através da definição das principais diretrizes que incidem sobre os projetos urbanos.  

O código de obras, o estudo de impacto de vizinhança, zoneamento ambiental, entre outros 

que influem diretamente sobre a forma urbana, são instrumentos pouco difundidos nos 

municípios (Gráfico 1 (IBGE, 2016)). 

 

 
Gráfico 1: Legislações sobre a questão urbana e ambiental nos municípios brasileiros. 
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que pode ser explicado pelo seu contexto de desenvolvimento, posterior aos principais 

documentos que sedimentaram o desenvolvimento sustentável na escala mundial. 

 

Dentre os objetivos básicos, são muitos os relacionados diretamente a sustentabilidade: 

evitar a poluição e a degradação; adaptar os padrões de consumo aos limites ambientais; 

proporcionar o debate sobre a implantação de empreendimentos poluidores; promover a 

proteção, preservação e recuperação do meio ambiente; e incentivar técnicas e tecnologias 

urbanas que minimizem impactos ambientais e economizem recursos. Apesar do volume de 

objetivos, estes pouco reverberam sobre os instrumentos, sendo os mais relacionados o 

próprio plano diretor, a disciplina do parcelamento do solo, o zoneamento ambiental, a 

instituição de unidades de conservação, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o estudo de 

impacto de vizinhança (EIV) (BRASIL, 2001). 

 

Muitos instrumentos influem indiretamente sobre as questões ambientais e diretamente sobre 

os projetos, principalmente os voltados à redução de vazios urbanos e acesso às benesses 

urbanas, o que promove a eficiência ambiental no uso do solo. A própria Lei foi constituída 

na direção da garantia da função social da cidade e da propriedade, e, portanto, a maior parte 

de seus instrumentos se dedicam a garantir o acesso à moradia, evitar que os espaços 

privados sejam inutilizados, na luta contra a especulação imobiliária. Sem esses 

instrumentos, seria mais difícil controlar a expansão horizontal das cidades em baixa 

densidade e fragmentada, a qual suprime a vegetação nativa e a matriz rural (TORRES, 

2007). 

 

Além disso, os instrumentos estabelecidos são bastante flexíveis. Os próprios instrumentos 

financeiros, que não estão diretamente relacionados à abordagem de projeto ambiental, 

podem ser utilizados nessa direção. Um exemplo disso são os descontos de IPTU feitos a 

propriedades que contribuam com a arborização urbana, tenham telhados verdes, dentre 

outras técnicas. Outros instrumentos, como a instituição de unidades de conservação, apenas 

reafirmam legislações que já existem, no caso o SNUC. O zoneamento ambiental, outro 

desses casos, também não possui especificação no Estatuto da Cidade, não está elencado 

dentre os instrumentos obrigatórios e já possuía indicação para ser utilizado pelos municípios 

na Política Nacional de Meio Ambiente. O instrumento poderia ter evoluído no sentido de 

garantir a adaptação do meio urbano ao sítio natural, ao indicar, embasado no meio físico, 

as áreas prioritárias para a expansão que são menos impactantes e possuem potencialidades 

ambientais-paisagísticas (TORRES 2007). 

 

O estudo de impacto de vizinhança, por outro lado, traz inovações. Deve ser aplicado sobre 

os empreendimentos que alterem de modo expressivo a qualidade de vida urbana e difere do 

Estudo de Impacto Ambiental, que é regulamentado por outra normativa. Ele avaliará as 

limitações urbanísticas do projeto proposto, como a capacidade do sistema viário e a 

paisagem urbana, por exemplo. Porém, também não é um instrumento obrigatório, tão pouco 

são estabelecidos critérios detalhados para a sua regulamentação, que fica a cargo do 

município. Pouco mais de 25% das cidades brasileiras legislaram sobre o instrumento 

(Gráfico 1). Se aplicado, o mesmo poderia minimizar o impacto urbano de shoppings 

centers, grandes loteamentos fechados, hipermercados, entre outros, que logo que passam a 

operar podem se tornar pólos geradores de tráfego, sobrecarregar os sistemas de drenagem, 

gerar poluição sonora e visual à paisagem (ARAÚJO, 2008). 

 

O plano diretor, por sua vez, é o instrumento articulador da política urbana, que irá integrar 

os outros mecanismos propostos pelo Estatuto da Cidade e determinar as diretrizes para os 



projetos urbanos. É o instrumento mais difundido entre os municípios brasileiros, com quase 

90% de abrangência (IBGE, 2016). Por ser um instrumento político, de democratização da 

tomada de decisão sobre a gestão urbana, seu conteúdo mínimo inclui apenas poucos 

instrumentos. Portanto, as diretrizes de projeto nesse caso somente serão materializadas no 

âmbito das cidades, na escala determinada pelo zoneamento. 

 

Incluídos pela Lei nº 12.608, de 2012, os cuidados e diagnósticos ambientais relevantes às 

cidades são somente exigidos pelo Estatuto da Cidade para os municípios catalogados como 

possuidores de “áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos”. Alguns princípios, 

como a “identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes 

municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades”, são 

válidas para muitas cidades que procuram se tornar mais resilientes (HERZOG, 2013).  

 

Tabela 1: Análise das leis para o alcance da sustentabilidade nos projetos urbanos. 
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Contribuições à sustentabilidade Deficiências 

 Restrições de ocupação aos bens a 

proteger. 

 Restrições de ocupação de áreas de 

risco. 

 Compatibilização da malha viária 

existente e projetada. 

 Harmonização do sistema viário à 

topografia. 

 Permite que a prefeitura determine 

o desenho do projeto urbano. 

 

 Desconsideração do sistema de áreas livres, 

arborização urbana e infraestruturas verdes nas 

infraestruturas básicas.  

 Incentivo ao escoamento de águas pluviais, ao invés 

do manejo. 

 Desconsideração das infraestruturas relacionadas aos 

resíduos sólidos. 

 Direito ao transporte não contemplado.  

 Ocupação de áreas sujeitas a inundações, 

desconsiderando os fluxos naturais e alterados dos 

corpos hídricos. 

 Não possui restrições para solos frágeis. 

 Não possui restrições para as zonas de recarga de 

aquíferos. 

 Novo Código florestal - sobrepõe funções de áreas de 

lazer com as APP's. 

 Novo Código florestal - Descaracterização de fundos 

de vale com avenidas. 
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 Princípios básicos e objetivos 

delineados na direção da 

sustentabilidade. 

 Estudo de impacto de vizinhança. 

 Plano Diretor. 

 Exigências específica aos 

municípios suscetíveis a desastres. 

 Poucos instrumentos próprios que respondam 

diretamente aos objetivos ambientais. 

 Ausência de regulação específica sobre instrumentos 

econômicos de incentivo a abordagens ambientais. 

 Instrumentos como o zoneamento ambiental sem 

regulamentações específicas às cidades. 

 

De modo geral, o Estatuto da Cidade não tem deliberações ao projeto urbano e também 

pouco instrumentaliza mecanismos específicos aos conflitos ambientais. Por exemplo, não 

há nenhum princípio que irá tratar sobre o objetivo de reduzir os padrões de consumo da 

sociedade diretamente, conforme previsto na política. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A existência da lei, qualquer que seja, não é garantia imediata de qualidade ambiental para 

a cidade, assim como sua ausência também não necessariamente significa a degradação 

ambiental total. Porém, as legislações podem facilitar o trabalho do poder público por meio 

de princípios que irão priorizar atores sociais, ou instrumentos, os quais possibilitarão a 



aplicação das políticas públicas. Portando, as legislações devem ao menos amparar e 

incentivar a sustentabilidade urbana. O que a análise pode concluir é que os princípios da 

sustentabilidade se encontram amparados pela lei, porém tanto na Lei de Parcelamento 

quanto do Estatuto da Cidade, estes não são viabilizados por meio de incentivos diretos e 

exigências de aplicação de instrumentos, especialmente os relacionados aos projetos 

urbanos. A maioria das considerações das leis estão focadas na preservação de atributos 

naturais, com poucas considerações sobre a eficiência no uso de recursos e na compensação 

de impactos ambientais urbanos (Tabela 1).  Entende-se que a partir da estruturação de um 

forte arcabouço legal, articulado à nível federal e com atribuições específicas aos 

municípios, será possível garantir que as condições ambientais sejam contempladas em 

projetos urbanos. 

 

Salienta-se, por fim, que a argumentação apresentada nesta análise não se embasa apenas 

nos benefícios ecológicos, econômicos e sociais dos projetos urbanos que buscam reduzir 

seu impacto sobre o meio, conforme detalhado na introdução. Ela também é uma 

interpretação dos diretos garantidos pelo estado social. Se a população urbana brasileira 

deve, de modo constitucionalmente definido, ter acesso a saúde, transporte, lazer, meio 

ambiente equilibrado, entre outros, é plausível que, antes de atender outras demandas (como 

as do mercado imobiliário), esses direitos estejam refletidos prioritariamente no modus 

operandi do espaço urbano.  
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