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RESUMO 

 

O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU é um dos tributos mais antigos e uma 

importante fonte de arrecadação nos municípios brasileiros. Esse trabalho abordou o 

denominado IPTU Verde, caracterizado pelos incentivos fiscais que estimulam condutas 

geradoras de benefícios ambientais. Essa pesquisa investigou esse incentivo nos nove 

municípios paulistas com mais de 500 mil habitantes, procurando identificá-lo segundo 

tipologias temáticas, para posterior análise qualitativa e quantitativa. A partir das 

correlações produzidas, observou-se um conjunto de tendências transformadoras nos 

incentivos praticados no período considerado, de 1981 a 2015. Além das medidas 

aplicáveis nos espaços urbanos abertos foi identificado o crescimento de modalidades 

afetas à escala da edificação, configurando uma nova tendência no formato do IPTU 

Verde, complementar àquelas predominantes até então. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há décadas os centros urbanos convivem com problemas decorrentes dos impactos 

ambientais, dentre eles, a falta de áreas verdes e a elevada taxa de impermeabilização do 

solo urbano, com efeitos no clima e nas inundações dos fundos de vales. Nesse contexto, as 

formas de ocupação no lote também são responsáveis pela redução da permeabilidade, 

visto que a propriedade privada representa parte significativa do território urbanizado. 

 

Dentre os princípios norteadores da Lei Federal 6.938 de 31/08/1981, que estabeleceu a 

Política Nacional do Meio Ambiente, consta a conscientização da população sobre a 

importância de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Uma vez que tal princípio 

seja mais difundido e consolidado na sociedade, a população poderá ampliar sua 

participação na adoção de medidas que beneficiem o meio ambiente, inclusive a partir da 

unidade fundiária, o lote urbano. Complementarmente, o artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988 menciona que a corresponsabilidade entre o poder público e a coletividade 

deve ser incentivada, com efeitos em diferentes escalas de atuação, tanto nos espaços 

públicos, como nas propriedades privadas (Brasil, 1981; Brasil, 1988). 

 

Baseadas nesses marcos legais existem oportunidades para a difusão de políticas públicas 

que, ao invés de apenas penalizar, também incentivem a participação ativa da sociedade, 

promovendo alterações nos padrões de condutas. O IPTU que tem desempenhado um papel 

indutor de determinadas ações de cunho ambiental, pela utilização da função extrafiscal 

tributária, tem sido denominado como IPTU Verde ou IPTU Ecológico (Araújo et al, 2012; 

Cunha, 2011; Floeter, 2007; Ramos, 2006). 



Embora haja diferentes modalidades de incentivos praticados via IPTU, o trabalho 

selecionou aquelas relacionadas à questão ambiental. Para isso buscou entender de que 

forma o IPTU Verde vem sendo incorporado na política urbana dos nove municípios mais 

populosos do estado de São Paulo. Para tal, foram considerados aqueles com mais de 500 

mil habitantes, cujos dados demográficos estão relacionados na Tabela 1, em ordem 

sequencial crescente: 

 

Tabela 1 – Municípios do estado de São Paulo com mais de 500 mil habitantes 
 

 
Fonte: IBGE, Censo 2010 

 

O fio condutor da pesquisa para identificar as formas de incentivos presentes nos IPTUs 

dessas cidades se baseou na legislação municipal. Na definição da fonte de consulta 

adotou-se o endereço eletrônico das Leis Municipais (https://leismunicipais.com.br/) que 

está ativo há 15 anos, compilando e gerenciando a legislação municipal brasileira em 

tempo real. Nessa fase da investigação, as premissas de filtragem inicial foram baseadas 

em três critérios, sendo o primeiro deles, a busca por leis, por leis complementares e por 

decretos. O segundo estabeleceu um recorte cronológico, adotando o período 

compreendido entre 01/01/1981, ano da promulgação da Lei Federal 6.938/1981 e 

01/07/2015, relativo ao início dessa pesquisa. O terceiro critério foi definir uma palavra-

chave que permitisse um refinamento da busca no repertório dos documentos legais, para 

assegurar uma padronização da pesquisa nos nove municípios. Assim, adotou-se um 

método de identificação a partir das palavas contidas no termo “Imposto Predial e 

Territorial Urbano” e suas derivações. A palavra-chave que obteve maior recorrência foi 

“Imposto Territorial”, a partir da qual, foram realizadas as pesquisas na legislação obtida 

para cada um dos municípios. 

 

Delimitado o enquadramento geral, foram analisadas as ementas dos documentos legais 

para seleção daqueles que seriam analisados de forma completa. A condução dessa triagem 

foi baseada na identificação de referências diretas ao IPTU ou às isenções ou aos descontos 

em tributos gerais.Ao analisar na íntegra as legislações selecionadas nessa triagem, foram 

encontradas diferentes formas de incentivos fiscais relacionadas aos temas ambientais. A 

partir dessa diversidade, foram identificadas quatro modalidades mais recorrentes, que 

agrupam tipologias similares de benefícios via extrafiscalidade tributária: 

 

 Modalidade 1 – Áreas Ambientalmente Protegidas;  

 Modalidade 2 – Arborização em Espaço Público;  

 Modalidade 3 – Áreas Verdes em Espaço Privado;  

 Modalidade 4 – Edificações Sustentáveis. 

 

https://leismunicipais.com.br/


Nos procedimentos de análise qualitativa dos documentos legais observou-se que, mesmo 

dentro de cada modalidade específica, os incentivos têm variação na proporcionalidade de 

descontos auferidos, embora também haja casos de incentivos fiscais com percentuais 

únicos, invariáveis. A análise quantitativa dos resultados propiciou a comparação entre os 

benefícios encontrados, considerando dados relativos ao ano de publicação de cada 

documento legal; às modalidades de incentivo e às suas respectivas proporções de 

valoração. Como parte do método de seleção, estabeleceu-se que no caso de um mesmo 

benefício ser encontrado em mais de uma legislação, adotou-se o critério de considerar 

aquele previsto pela legislação mais recente. 

 

Para condução do processo de pesquisa, como subsídio para a análise dos objetos 

selecionados, foram estudadas as especificidades do IPTU convencional e do denominado 

IPTU Verde, a partir da aplicação da extrafiscalidade tributária com viés ambiental. Essa 

revisão cumpriu o papel de ponto de partida para a coleta de dados e a sistematização que 

precedeu a análise dos resultados obtidos. 

 

2 O IPTU E A EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA AMBIENTAL 

 

O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU é uma forma de tributação direta,realizada 

pelo poder público municipal, incidindo sobre a propriedade urbana, o lote e a edificação. 

O valor a ser pago pelo proprietário leva em conta sua capacidade contributiva, com o 

objetivo de custear gastos públicos. O IPTU é um dos tributos mais antigos do Brasil, 

sendo empregado desde o Reinado de D. João VI, e presente em todas as Constituições 

Federais. Embora haja essa previsão constitucional, suas normas gerais são estabelecidas 

no Código Tributário Nacional - CTN, que define como fato gerador, a propriedade 

localizada em zona urbana do município (Brasil, 1966). O cálculo do valor a ser 

arrecadado no IPTU é realizado multiplicando o valor venal do imóvel pela sua respectiva 

alíquota que, por sua vez, deve ser fixada por lei municipal (Floeter, 2007). 

 

Os tributos têm por objetivo principal a arrecadação fiscal, gerando receitas para os cofres 

públicos, para que o Estado tenha condições de realizar a manutenção e a prestação de 

serviços gerais à população. Contudo, alguns objetivos secundários têm sido postos em 

prática por meio do caráter extrafiscal de alguns impostos, revelando-se um dos meios de 

estímulo a determinadas condutas sociais, podendo produzir efeitos na recuperação e na 

conservação do patrimônio histórico, ambiental, dentre outras tipologias de incentivos 

aplicáveis à escala urbana. Desse modo, a extrafiscalidade tem se configurado como uma 

alternativa de indução à participação social, mesmo que, a princípio, prevaleça uma reação 

decorrente do interesse na obtenção de descontos via incentivos fiscais (Araújo et al, 2012; 

Cunha, 2011; Moises, 2012; Ramos, 2006). 

 

Embora a extrafiscalidade não seja a razão originária do tributo, os objetivos presentes na 

sua implantação podem assumir papel relevante na gestão pública, dado que, em 

determinados casos, as condutas por ela induzidas integram políticas públicas voltadas a 

diferentes tipos de melhorias, inclusive, de ordem ambiental. Ao recorrer a tais estratégias, 

o poder público abre mão de uma parte da arrecadação de sua competência. Por outro lado, 

promove condutas de interesse socioambiental que também contribuem com o erário 

público, na medida em que, determinadas ações coletivas podem gerar retornos 

importantes para o município, viabilizando compensações de caráter econômico, 

assegurando, também, a manutenção do equilíbrio fiscal (Cunha, 2011). 

 



Para esse trabalho, foram definidas quatro modalidades de benefícios ambientais, 

selecionadas pelo critério de maior frequência nas legislações analisadas. Na Modalidade 

1, Áreas Ambientalmente Protegidas, enquadram-se os imóveis localizados em áreas de 

proteção ambiental, ou imóveis que, devido às suas características naturais, sejam de 

interesse ambiental para a sociedade. Como exemplo desse caso vale mencionar os imóveis 

contidos ou que contenham Áreas de Preservação Permanente – APP em qualquer uma das 

formas previstas no Código Florestal Brasileiro (Brasil, 2012). 

 

A Modalidade 2, Arborização em Espaço Público, trata de casos em que os proprietários de 

imóveis realizam alguma melhoria ambiental, mesmo que fora de sua propriedade. 

Enquandram-se nessa categoria, ações de ampliação da arborização ou de implantação de 

áreas verdes em espaços públicos, tais como o plantio e cultivo de árvores no passeio 

público contíguo ao imóvel ou em espaços públicos, tais como, praças e canteiros centrais. 

A Modalidade 3, Áreas Verdes em Espaço Privado, é similar à modalidade anterior, 

contudo, a ação ocorre dentro do próprio imóvel, aumentando as áreas verdes e permeáveis 

internas ao lote. 

 

Por último, a Modalidade 4, Edificações Sustentáveis, engloba todos os benefícios 

ambientais promovidos pela implementação de sistemas, mecanismos e dispositivos no 

imóvel edificado, produzindo resultados que contribuam na perspectiva de maior 

sustentabilidade, em relação aos meios convencionais. Como exemplo dessa modalidade 

tem-se o aproveitamento de águas pluviais, o reuso de águas residuárias, a geração de 

energia por fonte renovável (solar ou eólica) e a construção de telhados verdes. 

 

3 SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS 

 

Com a definição dos municípios, e da compilação da legislação pertinente, os dados 

quantitativos foram obtidos em duas fases, a primeira pela compilação dos documentos 

legais a partir da palavra-chave de maior ocorrência e, a segunda fase, pela seleção dos 

documentos legais que apresentaram ementas correlacionadas à isenção no pagamento dos 

impostos, conforme disposto na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Legislações analisadas em cada fase de seleção 

 
 

A análise do conjunto de documentos legais selecionados permitiu a identificação dos 

benefícios ambientais específicos para cada município, gerando o Quadro 1, que contempla 

a relação dos municípios em ordem crescente de porte demográfico, com seus respectivos 

dados no tocante à legislação consultada, à modalidade de benefício ambiental, com suas 



especificidades e às características de valoração do incentivo fiscal, indicando o valor 

previsto na legislação em questão e o máximo admitido para aquela modalidade. 

 

Quadro 1 – Legislações, Benefícios Ambientais e Incentivos Fiscais nos Municípios 

 

Legislação Modalidade Benefício Ambiental 

Incentivo Fiscal 

Previsto 
Máximo 

Modalidade 

Sorocaba 

LO 6045/99 1 
Imóvel revestido de vegetação arbórea declarada de 

Preservação Permanente Ambiental. 
0 a 50% 50% 

LO 

10241/12 
2 

Imóvel com uma ou mais árvores em bom estado de 

conservação no passeio público fronteiriço (no mínimo 

uma árvore para cada 6m). 

5% 5% 

LO 9571/11 4 

Imóvel considerado como habitação sustentável ao 

adotar todas as seguintes medidas: 

i) sistema de captação de água da chuva; 

ii) sistema de reuso de água; 

iii) sistema de aquecimento hidráulico solar; 

iv) sistema de aquecimento elétrico solar; 

v) construções com material sustentável; 

vi) calçadas verdes (dotadas de áreas permeáveis) e 

plantadas com espécies arbóreas nativas; 

vii) coleta seletiva e destinação dos resíduos sólidos 

para reciclagem (exclusivo para condomínios). 

10% 10% 

Ribeirão Preto 

LC 2135/06 1 Área de Preservação Permanente Ambiental. 100% 100% 

LC217/93 1 

Imóvel preservado por Lei Municipal (com restrições 

de edificação e uso) em decorrência de defesa do Meio 

Ambiente. 

100% 100% 

LC504/95 2 
Imóvel com uma ou mais árvores em bom estado de 

conservação no passeio público fronteiriço. 
5% 5% 

LO 7159/95 3 
Área Verde Particular (maciços vegetais de porte 

arbóreo nativo ou composto por espécies nativas). 

20 a 

100% 
100% 

São José dos Campos 

LC319/07 1 Área de Preservação Permanente Ambiental. 100% 100% 

LO 3021/85 1 

Imóvel preservado por características paisagísticas 

(restrições de alteração para manter características de 

valor ambiental). 

100% 100% 

LO 3677/89 3 Área Verde Particular (no mínimo 50% do terreno). 15% 15% 

Osasco 

LC203/10 2 

Investimento nas intervenções da Operação Urbana 

Consorciada Tietê II, visando a valorização ambiental 

da área de influência ao longo do rio Tietê por meio de: 

i) Implantação de áreas verdes e arborizadas ao longo 

das orlas ferroviária e rodoviária; 

ii) Implantação de novas praças e canteiros, assim 

como requalificação dos já existentes. 

(Incentivo fiscal por 5 anos) 

50% 50% 

São Bernardo do Campo 

LO 4558/97 1 Imóvel em Área de Proteção Ambiental. 0 a 80% 80% 

LO 6091/10 3 Área Verde Particular (com cobertura vegetal). 0 a 80% 80% 



Campinas 

LO 

12445/05 
1 

Área de Preservação Permanente Ambiental (maciços 

de matas remanescentes de vegetação nativa e ciliar em 

geral e ao longo dos rios ou de qualquer curso d´água). 

0 a 

100% 
100% 

Guarulhos 

LO 6793/10 2 
Imóvel com uma ou mais árvores em bom estado de 

conservação no passeio público fronteiriço. 
0 a 2% 100% 

LO 5428/99 2 

Empresas que invistam em obras do Meio Ambiente: 

praças, parques e jardins (custos serão amortizados 

integralmente pelos valores dos créditos tributários 

municipais). 

0 a 

100% 
100% 

LO 6793/10 3 
Área Verde Particular (efetivamente permeáveis com 

cobertura vegetal). 
0 a 4% 4% 

LO 6793/10 4 
Imóvel com sistema de captação da água de chuva 

(Incentivo fiscal por 5 anos). 
3% 20% 

LO 6793/10 4 
Imóvel com sistema de reuso de água  

(Incentivo fiscal por 5 anos). 
3% 20% 

LO 6793/10 4 
Imóvel com sistema de aquecimento hidráulico solar 

(Incentivo fiscal por 5 anos). 
3% 20% 

LO 6793/10 4 
Imóvel com sistema de aquecimento elétrico solar 

(Incentivo fiscal por5 anos). 
3% 20% 

LO 6793/10 4 
Imóvel que tenha sido construido com material 

sustentável (Incentivo fiscal por5 anos). 
3% 20% 

LO 6793/10 4 
Imóvel com utilização de energia passiva 

(Incentivo fiscal por5 anos). 
3% 20% 

LO 6793/10 4 
Imóvel com sistema de utilização de energia eólica 

(Incentivo fiscal por5 anos). 
3% 20% 

LO 6793/10 4 

Imóvel com telhado verde em todos os telhados 

disponíveis para esse tipo de cobertura  

(Incentivo fiscal por5 anos). 

3% 20% 

LO 6793/10 4 

Condomínio que realize a separação de resíduos sólidos 

e destinem sua coleta para reciclagem e aproveitamento 

(Incentivo fiscal por5 anos). 

5% 20% 

São Paulo 

D 52884/11 1 

Imóvel revestido de vegetação arbórea declarada de 

Preservação Permanente Ambiental (ou perpetuada nos 

termos do artigo 6º do Código Florestal). 

0 a 50% 100% 

D 52884/11 1 
Terreno com áreas não edificantes localizado na Área 

de Proteção aos Mananciais. 
50% 100% 

D 52884/11 1 
Imóvel situado na Área de Proteção aos Mananciais ou 

Zona Especial de Preservação Ambiental - ZEPAM  
100% 100% 

 
Legenda: LO = Lei Ordinária / LC = Lei Complementar/  D = Decreto 

 

Cabe observar que o município de Santo André não foi inserido no Quadro 1 porque, 

apesar da identificação de sete documentos legais relativos a incentivos fiscais no IPTU, 

nenhum deles se enquadrou nas modalidades de benefícios ambientais que haviam sido 

selecionadas anteriormente. Contudo, o município contempla outras modalidades de 

incentivos, dentre eles, alguns focados nos investimentos realizados por empresas em 

equipamentos favoráveis ao meio ambiente, outros voltados à produção de hortas 

comunitárias urbanas que, a despeito de sua relevância, não se enquadraram nas 

modalidades definidas. 

 



4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nessa etapa da pesquisa foram utilizados, como ponto de partida, os dados qualitativos 

sistematizados no Quadro 1, parase avaliar quantitativamente, em cada município, a 

relação entre as quatro modalidades de benefícios ao longo do período considerado. Esse 

cruzamento de informações forneceu elementos para duas importantes constatações. A 

primeira, acerca da quantidade de benefícios por modalidade e, a segunda, a observação da 

evolução de cada modalidade ao longo dos anos, conforme ilustrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Benefícios agrupados por modalidade ao longo do tempo 

Legenda: R. Preto = Ribeirão Preto / S.J.C. = São José dos Carmpos / S.B.C. = São Bernardo do Campo. 

 

Pelos resultados obtidos na Tabela 3, pode-se observar que as Modalidades 1 (Áreas 

Ambientalmente Protegidas) e 4 (Edificações Sustentáveis) empatam com 10 benefícios 

cada uma, representando em conjunto, 68% do total de 29 benefícios encontrados. 

Analisando sua ocorrência ao longo do tempo e pelos municípios envolvidos, observa-se 

que a Modalidade 1 tem a aplicação mais antiga e está pulverizada entre seis municípios ao 

longo de um período de 26 anos, de 1985 a 2011. No caso da Modalidade 4, a situação é 

inversa, pois além de estar concentrada no município de Guarulhos, com 9 benefícios, há 

também uma concentração no tempo, pois são benefícios criados mais recentemente, entre 

2010 e 2011. Outro aspecto revelado pela Tabela 3 reside na relação do número de 

benefícios por município. Nela se destaca a concentração de ocorrências em Guarulhos,que 

detém 41% do total, decorrentes dos 9 benefícios da Modalidade 4.  

 

Para avançar nas análises da evolução das modalidades ao longo dos anos, foi elaborado o 

Gráfico 1 que permite observar que as ocorrências dos benefícios iniciam de forma mais 

esparsa e, mais recentemente, apresentam tendência de maior concentração. O primeiro 

benefício identificado, pertencente à Modalidade 1, surgiu em 1985, 4 anos após a 

publicação da lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Um ano após a publicação da 

Constituição Federal de 1988, surgiu o segundo benefício, pertencente à Modalidade 3 

(Áreas Verdes em Espaço Privado). O primeiro benefício da Modalidade 2 (Arborização 

em Espaço Público) só surgiu em 1995 e a Modalidade 4 que surgiu em 2010, com 9 

benefícios simultâneos concentrados no município de Guarulhos.  



Gráfico 1 – Evolução das modalidades ao longo dos anos 

 
 

A Tabela 4 ilustra que a pulverização dos benefícios da Modalidade 1 ocorre em dois 

níveis, esparsa entre os municípios e distribuída ao longo do tempo. Observa-se que em 

2010 surgiram a maioria dos benefícios, não apenas no aspecto quantitativo, com 13 

benefícios mas, também, em diversidade de modalidades, sendo o único ano a apresentar 

benefícios de três modalidades distintas. 

 

Tabela 4 – Quantidade de benefícios agrupados por ano em todos os municípios 

Legenda: R. Preto = Ribeirão Preto / S.J.C. = São José dos Carmpos / S.B.C. = São Bernardo do Campo. 

 

Complementar à Tabela 4, o Gráfico 2 correlaciona municípios e modalidades ao longo do 

tempo. Pode-se notar que o primeiro município a prever incentivos fiscais no IPTU, nas 

modalidades de benefícios ambientais consideradas, foi São José dos Campos, em 1985, 

com um benefício pertencente à Modalidade 1 para, em seguida, em 1989 prever um outro 

na Modalidade 3. Contudo, São José dos Campos só voltou a prever outro benefício em 

2007. Assim, embora tenha sido pioneiro no IPTU Verde, apresenta apenas 3 benefícios, 

representado 10% do total. Ribeirão Preto foi o segundo, com 1 benefício da Modalidade 1 

em 1993 e 1 da Modalidade 2 e 1 da Modalidade 3, em 1995. Dentre os critérios 

estabelecidos nessa pesquisa, São Paulo foi o último a adotar o IPTU Verde, prevendo 3 



benefícios da Modalidade 1 em 2011. Outra observação importante a ser destacada pelo 

Gráfico 2, diz respeito ao número de benefícios criados entre 2005 e 2012, com 21 

benefícios distribuídos em diferentes modalidades e em todos os municípios. 

 

Gráfico 2 – Surgimento dos benefícios nos municípios ao longo dos anos 

 
Além das análises precedentes que correlacionaram as modalidades, os municípios e suas 

respectivas ocorrências ao longo do tempo, foram estudadas as interações relativas à 

valoração desses benefícios, sob o ponto de vista dos percentuais de descontos previstos 

nos IPTUs praticados nos municípios, identificando o incentivo fiscal máximo e sua 

ocorrência por município e por modalidade, de acordo com o Gráfico 3: 

 

Gráfico 3 – Incentivo Fiscal Máximo por município e modalidade 

 



O Gráfico 3 permite observar que, na maioria dos municípios, os benefícios da Modalidade 

1 garantem 100% de isenção no IPTU, com exceção de São Bernardo do Campo e 

Sorocaba, onde o incentivo fiscal é de 80% e 50% respectivamente. Porém, mesmo não 

sendo isenções plenas, são valores expressivos. Tendo em vista que a Modalidade 1 diz 

respeito às Áreas Ambientalmente Protegidas, pode-se associar a expressividade dos 

descontos a uma medida de caráter compensatório, tendo em vista a ocorrência de restrição 

total ou parcial no uso do imóvel, ao vinculá-lo às políticas de conservação ou de 

preservação ambiental. 

 

Em relação aos benefícios da Modalidade 2, somente em Guarulhos a isenção é de 100%, 

porém, a isenção para a Modalidade 4, que está bastante concentrada nesse município, é de 

20%, como valor máximo, já que podem ser cumulativos. Em Sorocaba, o outro único 

município que também prevê benefício da Modalidade 4, a isenção é de 10%. Contudo, 

vale destacar que para fazer juz à essa isenção é necessário contemplar o conjunto de 

medidas estabelecidas, o que dificulta sua adesão, diferentemente de Guarulhos que 

desmembrou essa possibilidade em vários procedimentos distintos, dando maior 

flexibilidade ao instrumento. Ribeirão Preto é o único município em que duas modalidades 

(1 e 3) atingem a isenção plena de 100%. 

 

Na observação do quadro geral, os dados indicam que as Modalidades 1 e 4 apresentam 

pouca diferença relativa entre o incentivo mínimo e o máximo, de 50% e 10%, 

respectivamente, quando comparadas às modalidades 2 e 3, que apresentam diferenças de 

95% e 96% respectivamente. Essas diferenças significativas decorrem das valorações 

previstas para a Modalidade 2 que variam de 5%, em Ribeirão Preto e Sorocaba, a 100%, 

em Guarulhos. Assim como na Modalidade 3, variam de 4% em Guarulhos e 100% em 

Ribeirão Preto. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalização da etapa das análises permitiu observar que, no estado de São Paulo, com 

exceção de Santo André, todos os municípios selecionados pelo critério demográfico dos 

500 mil habitantes, possuem algum tipo de benefício ambiental enquadrado nos critérios 

admitidos nesse trabalho. Dos 29 benefícios identificados, Guarulhos apresentou o maior 

número de benefícios, com 12, seguido de Ribeirão Preto, com 4, e Sorocaba, São José dos 

Campos e São Paulo com 3 cada um. Assim, nota-se que não existe uma relação direta 

entre o número de habitantes de um município e a incorporação de benefícios ambientais 

no IPTU, dado que, dentre esses municípios citados, encontram-se os dois mais populosos 

e os dois menos populosos. 

 

A Modalidade 1 mostrou-se a mais pulverizada, tanto ao longo dos anos, quanto nos 

municípios selecionados, com ocorrência de benefícios em oito anos e em seis municípios 

distintos. Essa informação é bem compreensível, uma vez que os benefícios dessa 

modalidade visam preservar áres já existentes com elevada importância ambiental, 

surgindo o incentivo fiscal apenas como forma de compensação para o proprietário do 

imóvel localizado nessas áreas, dado que estes não podem modificá-las, danificá-las ou 

edificá-las, devendo, ao contrário, assegurar a manutenção de medidas conservacionistas. 

Os benefícios dessa modalidade apresentam o maior percentual de isenção fiscal, com 

incentivos de 100% de redução no valor do IPTU, em quatro municípios, e de 80% e 50% 

em outros dois. 

 



Embora em São Bernardo do Campo a Modalidade 3 também conceda 80% de isenção no 

valor do IPTU, geralmente, não existe um padrão elevado de redução para essa 

modalidade, assim como observado na Modalidade 1. Alguns municípios concedem 

somente 5% de isenção para a Modalidade 2 e 4% para Modalidade 3. Pode-se supor que, 

embora exista uma preocupação do poder público em incentivar a população a investir na 

expansão de áreas verdes, tanto no lote privado, como nos espaços públicos, na maioria das 

vezes, a isenção no valor do IPTU é pouco significativa, podendo tornar menos atrativa a 

adoção de medidas necessárias à obtenção de tais incentivos. 

 

O município com maior percentual de isenção para a Modalidade 2 é o segundo mais 

populoso (Guarulhos), e os municípios com menor percentual de isenção são os menos 

populosos (Sorocaba e Ribeirão Preto). Contudo, inverte-se a relação quando analisamos a 

Modalidade 3, Ribeirão Preto apresenta o maior percentual de isenção (100%) e Guarulhos 

o menor (4%). É possível supor que municípios mais populosos tendem a valorizar mais os 

incentivos focados na arborização dos espaços públicos, em detrimento das áreas verdes 

em espaço privado. O contraponto também se aplica, pois municípios menos populosos 

valorizam mais benefícios da Modalidade 3, áreas verdes nos espaços privados, em 

detrimento da Modalidade 2, voltada para a arborização dos espaços públicos. 

 

Embora o conceito de sustentabilidade e os desafios presentes na sua operacionalização 

não sejam questões recentes, apenas no ínicio da última década começaram a surgir, com 

maior frequência, os incentivos aos sistemas, dispositivos e estruturas mais sustentáveis 

nas edificações. Conforme observado, o primeiro benefício ambiental da Modalidade 4 só 

foi previsto em 2010, sendo um importante marco para a política ambiental urbana, uma 

vez que incentiva a sociedade a implementar tais medidas no âmbito da edificação. Essa 

perspectiva se alinha a alguns dos objetivos da Agenda 21 Brasileira (Brasil, 2004), no 

tocante às soluções para redução da pressão sobre os recursos não renováveis, para 

fomentar a eficiência energética e para reduzir a produção de resíduos. 

 

A Modalidade 4, focada nas Edificações Sustentáveis, só está prevista em dois municípios, 

Guarulhos e Sorocaba, e concede, no máximo, 20% de desconto no IPTU. Contudo, pode 

ocorrer uma tendência de crescimento, diante de eventos como a crise hídrica e, 

consequentemente, energética, que tem impactado o sudeste e outras regiões brasileiras. O 

mesmo vale para as outras modalidades, visto que 21 dos 29 benefícios identificados são 

do período posterior ao ano 2000, indicando o crescimento da adoção do IPTU Verde 

como estratégia de mitigação dos problemas ambientais urbanos. 

 

Com esse trabalho procurou-se realizar uma primeira exploração nas modalidades de 

incentivos tributários relacionados à indução de condutas sociais de interesse coletivo. 

Certamente, a partir dele, podem ser vislumbradas novas perspectivas de continuidade de 

investigação, seja em relação a outras modalidades de incentivos, seja em relação a 

municípios de outros portes. De qualquer modo, são ações importantes, ao alcance dos 

municípios, no sentido de abrir possibilidades de constituição de políticas públicas 

envolvendo parcerias entre governos locais e sociedade civil. 
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