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RESUMO 
O impacto ambiental causado pelas diversas atividades é uma questão que precisa ser 
analisada a partir de políticas públicas sustentáveis. A análise do Estatuto da Cidade, 
especialmente em seu art.2º e incisos, proporciona dezessete diretrizes e tem objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 
As breves análises dessas diretrizes convergem para que as políticas públicas sustentáveis 
possam agir de modo a amortizar os impactos ambientais, sendo apontados meios que 
podem refletir positivamente para a sustentabilidade promovendo o desenvolvimento 
consciente das cidades, empresas e dos próprios cidadãos.  
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ABSTRACT 
The environmental impact caused by the interference by public authorities is a question that 
needs to be analyzed from sustainable public policies point of view. The analysis of the 
“Estatuto da Cidade” (City Statute), especially in its Article 2 and items, provides seventeen 
directives and has as an objective to order the full development of city and urban property 
social functions. The brief analysis of these directives converge to sustainable public policies 
can act to amortize the environmental impacts, being appointed  means that may reflect 
positively to sustainability by promoting the conscious development of cities, companies and  
the citizens themselves. 

Key-words: Environmental impacts; Public policy; City Statute; 
Sustainability; Development. 

 
 

INTRODUÇÃO 

Sem exaurir o tema, o presente estudo pretende abordar as diretrizes do artigo 2º da Lei 

n.10.257, de 10 de julho de 2001, mais conhecido como Estatuto da Cidade, em relação à 

amortização dos impactos ambientais. São dezessete diretrizes que visam nortear os planos 

diretores das cidades, sendo salutar compreender como elas agem para fins de proteção do 

meio ambiente, repercutindo nas políticas públicas, nas empresas e para os próprios 

cidadãos. 
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1 POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEI 
Compreender a dimensão do poder que exercem as políticas públicas sobre as diversas 

áreas, seja política, social, ambiental, econômica, dentre outras, se trata de fator 

determinante para que a região, município, estado ou país, se torne um agente 

transformador com tendências à sustentabilidade ou não. 

José Antônio Tietzmann Silva (2006) ao introduzir um significado do que vem a ser uma 

cidade sustentável, percebeu que não é possível se limitar a uma análise de fatores de uma 

integração complexa entre homem e natureza, pois seus objetivos não se limitam a esta 

integração, mas compreendem outras conexões, como entre o meio humano e o meio 

natural, do meio construído ao meio verde, das atividades humanas às atividades naturais, 

sendo que essa interatividade deve ser realizada por uma única razão: a de assegurar um 

equilíbrio de modo que cada um desses meios e que a qualidade de vida não seja diferente 

da dos elementos que o compõem. 

Antes de adentrar propriamente às políticas públicas sustentáveis, é preciso tecer e 

compreender as funções sociais da cidade e da propriedade. 

A Constituição Brasileira de 1934 introduziu o conceito de função social da propriedade ao 

destacar que passa o exercício do direito de propriedade a ser restringido pelo interesse 

social da coletividade, devendo adequar-se às relações de vizinhança impostas pelo direito 

civil e ao interesse social concretizado nas limitações urbanísticas à propriedade particular 

(MUKAI, 2008). 

Segundo a Constituição de 1934, no seu art. 113, n. 17, previa que “É garantido o direito de 

propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que 

a lei determinar”. Já a Constituição de 1946, no seu art. 147, estabelecia que: “O uso da 

propriedade será condicionado ao bem-estar social”. A Constituição de 1967/69, no seu art. 

157, inciso III, contemplava a ideia de que a ordem econômica teria por fim realizar a justiça 

social com base, dentre outros princípios, na função social da propriedade. 

Adentrando à Constituição de 1988, ao observar o art. 5º, inciso XXIII consta que: “a 

propriedade atenderá a sua função social”, e no seu art. 170 o legislador passa a considerar 

a função social da propriedade como a um dos princípios fundamentais da Ordem 

Econômica.  

O art. 182, § 2º da Constituição de 1988, prevê o princípio da função social da propriedade 

com o seguinte termo: “A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”.  

A análise da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) em seu art. 2º assim contém as 

exigências fundamentais, contidas em um total de dezessete diretrizes e que, 
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obrigatoriamente, deverão estar contidas no plano diretor, segundo dispõe o art. 39 do 

Estatuto (MUKAI, 2008). 

Para MUKAI, o significado mais objetivo e claro do princípio da função social da propriedade 

está contido no acórdão do Pleno do STF, que em 17.06.1942, o Relator Ministro Castro 

Nunes, deixou ementado: 

“A antiga noção de propriedade, que não vedava ao proprietário senão o uso contrário às leis e 

regulamentos, completou-se com o da sua utilização posta ao serviço do interesse social; a 

propriedade não é legítima senão quando se traduz por uma realização vantajosa para sociedade” 

A tutela de interesses da coletividade sobre os particulares prevaleceu para que houvesse 

um equilíbrio de um resguardo de um bem maior: a vida em sua amplitude. 

Realizadas as sucintas considerações sem esgotar o tema, as políticas públicas passam a 

ser consideradas como mecanismos de inserção de legitimidade da tutela de um bem maior, 

transferindo do campo hipotético para o material, a exemplo de quando adota a 

sustentabilidade e a insere através dos planos diretores das cidades. 

Ao analisar as diretrizes constantes do art.2º da Lei n. 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, 

percebe-se que houve a tentativa de constar os fatores que direta ou indiretamente 

repercutem positiva ou negativamente na questão das cidades sustentáveis. Primeiramente 

insta salientar que o inciso I se refere a uma definição do que seriam os direitos a uma 

cidade sustentável, de modo a abordar temas como: o direito à terra urbana, à moradia, 

ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, sendo destinadas para presentes e futuras 

gerações. 

Para Fiorillo (2008), o direito à terra urbana é visto como fundamental à pessoa humana, vez 

que é a partir do território que todos os demais direitos fundamentais regidos pela 

Constituição Federal poderão ser regidos concretamente em face daqueles que residem no 

País, seja brasileiro ou estrangeiro. 

Em relação ao direito à moradia, Fiorillo aborda que no plano das cidades sustentáveis, 

deve ser compreendido como direito a um local de conforto e intimidade destinados a 

brasileiros e estrangeiros residentes no País, de modo a ser considerado o reduto de sua 

família. Enaltece ainda que deve ser considerado que este direito no âmbito da legislação 

brasileira deve ser readequado aos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, art. 3º da Constituição Federal, frente às necessidades da família, contudo, dentro 

dos parâmetros de possibilidade econômica de cada Poder Público municipal como ente 

executor das políticas de desenvolvimento urbano. 

Quanto ao direito ao saneamento ambiental, é salutar adentrar ao campo em que se 

preserva não somente a incolumidade físico-psíquica – saúde – atrelada ao local onde 

habita, mas também a preservação de demais valores vinculados à preservação de bens 
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ambientais atinentes a determinados meios em que as pessoas humanas se relacionam. O 

que decorre para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, um direito à 

infraestrutura urbana, ao transporte destinado à livre locomoção, o livre acesso a serviços 

públicos, todos providos pelo Poder Público municipal, que na qualidade de fornecedor de 

serviços públicos no âmbito das cidades, como redes de esgoto, abastecimento de água, 

energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado, dentre outros, 

está obrigado a garantir serviços adequados e eficientes, seguros e intermitentes (Fiorillo, 

2008). O mesmo intuito prevalece quanto ao direito do trabalho e ao lazer, pois tendem a 

preservar uma qualidade de vida em atividades que possam agregar valores ambientais, 

como as atividades ligadas ao meio ambiente cultural, uma coexistência diante de 

diversidades sociais e regionais que precisam ser amortizadas pela conscientização 

universal de que o desenvolvimento equilibrado prescinde de uma ação consciente do ser 

humano no presente. 

Analisando o inciso II do art. 2º do Estatuto da Cidade, temos a seguinte diretriz:  

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas 

dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

Carlos Minc (2001) adota a frase de que “o organismo urbano está doente”, ao tratar dos 

processos de crescimento das metrópoles brasileiras, fator este que deparados com a 

situação das cidades frente à gestão dos recursos naturais e a sustentabilidade urbana, 

possibilitou Francisco Carrera (2005) apurar os dados do Censo do IBGE e concluir que: 

Os patamares para a sustentabilidade em nosso país a cada dia mais se distanciam da realidade. 

Crescem loteamentos irregulares, as ocupações de áreas públicas, os desmandos e a destruição 

das Unidades de Conservação criadas pelos Poder Público. Da mesma forma crescem o controle 

do ilegal, o poder paralelo do crime e as divisões setoriais promovidas pela exclusão social. Em 

compensação, diminuem os fomentos para a sustentabilidade, o exercício do poder de polícia pela 

administração pública, a fiscalização do Poder Público em relação à ocupação da Unidades de 

Conservação e Áreas de Preservação Permanente e a sensação de lazer e segurança de todos 

nós. Como consequência, a crença no poder de gestão do Estado e a ausência de vontade pela 

procura do auxílio do Poder judiciário desaparecem do interesse do cidadão. 

Mesmo com a descrença apresentada por Carrera da participação popular em vias de 

desenvolvimento urbano, insta esclarecer as vias de amortização dos impactos ambientais 

quando há uma participação direta dos cidadãos em sua comunidade, estado ou país, pois 

denota do poderio como as audiências públicas, as sessões da câmara de vereadores de 

suas municipalidades, a possibilidade de usar mecanismos como a ação civil pública, dentre 

outros. 

Quanto à ação civil pública, Alvaro Luiz Valery Mirra (2005) trata da importância deste 

instrumento, vez que: 
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Requer tratamento específico em relação ao direito ambiental, notadamente em função da 

consagração no ordenamento jurídico brasileiro do princípio da participação popular na defesa do 

meio ambiente. Esta, de fato, tem sido considerada fator essencial à implementação do regime 

democrático que se pretende que seja instaurada no Brasil – de democracia semidireta ou 

participativa – reputando indispensável à garantia do direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado positivado na Constituição Federal de 1988 (art. 225, caput). 

O autor ainda consta que a Lei 7.347/1985 – sobre Ação Civil Pública – não deve ser 

deixada de ser estudada como um dos mecanismos destinados à efetivação do regime 

democrático-participativo em matéria ambiental, pois este é o “verdadeiro instrumento 

processual por meio do qual se concretiza a denominada participação judicial na defesa do 

meio ambiente” (MIRRA, 2005). 

Logo, a práticas de medidas como a ação civil pública possibilita ser uma ferramenta de 

combate aos danos ambientais e frente ao campo das políticas públicas se torna uma forma 

de combate direto para danos já ocasionados, bem como para os danos emergentes da 

ingerência pública. 

O Estatuto da Cidade preconiza em seu art.2º, incisos III, IV e V: 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no 

processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das 

atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e 

corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos 

interesses e necessidades da população e às características locais; 

São diretrizes que em sua essência buscam a interatividade do Poder Público através de 

suas políticas para com os cidadãos de modo a efetivar a preservação do meio ambiente, 

seja em escala do setor público ou privado, sendo que as diretrizes para o setor privado 

instalar sua atividade comercial, precisam estar adequadas à legislação ambiental, sendo 

necessária a realização de estudos de impactos ambientais, de vizinhança, relatórios que 

possibilitem aferir um dano mínimo ao ambiente e sua forma de amortização. 

 Como exemplo dos impactos positivos e negativos da implantação de empreendimentos 

públicos, temos a usina de Belo Monte, que ao analisar seu Relatório de Impacto Ambiental 

realizado em maio de 2009, trouxe à tona programas e planos como:  

a) Plano Ambiental de Construção: Este Plano atua diretamente sobre as atividades de construção 

do AHE Belo Monte que podem causar impactos significativos. É composto pelos Programas de 

Saúde e Segurança, Capacitação de Mão de Obra, Recuperação de Áreas Degradadas e pelo 

Programa de Monitoramento dos Sistemas de Controle Ambiental Intrínseco. 

b) Programa de Saúde e Segurança: O Programa de Saúde e Segurança é composto pelo Projeto 

de Controle Médico, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho e, também, pelo Projeto de 

Segurança e Alerta. 

c) Plano de Gestão de Recursos Hídricos: O principal objetivo deste Plano é acompanhar as 

mudanças que poderão ocorrer em relação à qualidade e à quantidade das águas (superficiais e 
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subterrâneas) nas diferentes etapas do AHE Belo Monte, estabelecendo critérios para preservação 

e controle dos recursos hídricos. É composto pelos Programas de Monitoramento Hidráulico e 

Hidrossedimentológico, de Monitoramento dos Igarapés Interceptados pelos Diques, de 

Monitoramento de Águas Subterrâneas, de Monitoramento do Microclima Local e de 

Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água. 

São alguns exemplos de buscas de um planejamento para que possa haver a viabilidade da 

implantação de uma obra grandiosa em um ambiente composto de inúmeras peculiaridades, 

como povoados indígenas, população local, animais e espécies raras.  

Como resultado do Relatório de Impacto Ambiental da usina de Belo Monte (2009), é 

importante trazer a seguinte conclusão:  

No entanto, o diagnóstico feito para o EIA mostra que a região não conseguirá alcançar um 

desenvolvimento econômico sustentável se, em primeiro lugar, os municípios localizados mais ao 

norte da bacia do rio Xingu não passarem por um amplo processo de fortalecimento institucional 

que inclui, entre outros pontos: a) capacidade de se juntar com outras instituições governamentais 

para atrair investimentos para a região; b) atender às necessidades por equipamentos e serviços 

públicos nos núcleos urbanos e nas áreas rurais; c) formar equipes de gestores públicos para bem 

administrar os serviços públicos; d) resolver graves problemas de habitação e saneamento 

existentes, hoje, na região; e) desenvolver atividades produtivas baseadas nas potencialidades da 

região. 

Ocorre que a mitigação dos efeitos negativos causados pelas políticas públicas estão 

diretamente ligadas ao nível de comprometimento entre as empresas privadas e o poder 

público, pois denota de uma gama de fatores que necessitam estarem operantes de modo 

conjunto e que distantes não produzem os efeitos para compor o desenvolvimento 

sustentável. 

Por fim, foi concluído o Relatório de Impacto Ambiental de Belo Monte da seguinte forma: 

Essa preparação da região deve ser feita pelo empreendedor em parceria com os Governos 

Estadual e Federal e, se isto for feito, o projeto pode trazer importantes impactos positivos para a 

região. Estas são as condições que levam à equipe técnica responsável pelo EIA e pelo Rima a 

concluir pela viabilidade ambiental do AHE Belo Monte. 

O desenvolvimento é possível ao passo em que as externalidades são contidas e cuidadas 

para que impactem de forma amena, sendo tomadas as cautelas apontadas nos estudos e 

relatórios de impactos ambientais com a seriedade devida e incumbida aos entes públicos e 

privados, pois são ferramentas que bem aplicadas cooperam para a subsistência do 

desenvolvimento face às questões ambientais. 

Em continuidade ao estudo do Estatuto da Cidade, o art.2º, incisos VI, assim dispõe: 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à 

infraestrutura urbana; 
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d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de 

tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental; 

h) a exposição da população a riscos de desastres naturais;  

h) a exposição da população a riscos de desastres.  

São diretrizes que elencam a preservação e controle do solo a partir do momento em que 

impedem determinadas situações que há estado/perigo de dano ambiental. 

Para as políticas públicas, o desenvolvimento dessas diretrizes passa pela construção de 

um plano diretor coeso, a fim de evitar o crescimento demográfico das cidades sem que haja 

a infraestrutura para alocação dessas pessoas, bem como para que evitem o crescimento 

de redutos familiares em morros e locais inapropriados para o exercício da moradia. 

Analisando dados do Banco Mundial, Edésio Fernandes (2006) aponta em 2002, no Brasil, 

foram construídas 1 milhão de moradias, sendo 700 mil edificadas ilegalmente e que em 

2006, cerca de 40% das cidades  brasileiras com menos de 20 mil habitantes possuem 

loteamentos clandestinos. Aponta que “isto não é apenas um modelo de desenvolvimento, 

mas o modelo ele mesmo” (FERNANDES, 2006) e que: 

A informalidade é estrutural e estruturante dos processos de produção das cidades e, como tal, 

não pode ser enfrentada apenas com políticas setoriais isoladas. Mas tem que ser trazida para o 

coração do planejamento urbano, das políticas habitacionais, urbanas e fundiárias. 

Políticas estas que denotam não somente a participação dos municípios, mas também uma 

articulação federativa mais sistemática entre Municípios, Estados e União, cada qual com 

sua responsabilidade e cooperação sistêmica, ou seja, praticando: a disseminação de 

informações de novas leis; a promoção de incentivos à pesquisa; a avaliação de políticas e 

projetos pautados nas novas leis; a viabilização de discussões acadêmicas sobre os 

conteúdos curriculares; a conscientização dos operadores do direito, como juízes, 

promotores, defensores públicos, juristas em geral; a possibilidade de capacitação e 

treinamento de profissionais que lidam com as questões urbanas; apoios a órgãos 

governamentais e não governamentais (FERNANDES, 2006). 

Ao analisar os incisos VII, VIII e IX do art.2º da Lei n. 10.257/2001, temos as seguintes 

diretrizes:  

 VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 

desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência; 

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do 

território sob sua área de influência; 

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

O poder público deve estar alinhado com o campo e a cidade, a busca pela integração e do 

desenvolvimento socioeconômico depende de uma justa distribuição dos benefícios e ônus 
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oriundos do processo de urbanização, tanto que quando acreditado que o crescimento 

urbano não é acompanhado por investimentos em infraestrutura, a oferta de serviços 

urbanos não acompanha o crescimento da demanda (ACSELRAD, 2001). 

Ainda, o Autor diz que quando há má distribuição dos investimentos pelo poder público em 

questões de manutenção dos equipamentos urbanos, acarretará, em corroborar para o 

déficit na oferta de serviços, o que repercutirá principalmente na forma de segmentação 

socioterritorial entre as próprias populações atendidas e não atendidas por esses serviços. 

O colapso urbanístico deve ser evitado a partir de uma gestão pública centrada na divisão e 

planejamento de suas atividades e serviços, sabendo através de estudos aplicarem seus 

recursos de modo a não distorcer o processo de reprodução das estruturas urbanas. 

É importante trazer a diretriz contida no inciso X do art. 2º do Estatuto da Cidade, a qual 

dispõe que:  

X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos 

públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos 

geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 

A prática de incentivos fiscais, quando bem aplicadas nas políticas públicas, é uma 

ferramenta de prevenção aos danos ambientais, pois beneficiar empresas que cooperam 

para o meio ambiente é um modo de propiciar a um determinado grupo/segmento para que 

suas atividades possam gerar o menor impacto negativo, sendo que devem seguir seus 

próprios planos de manejo, zelando pela qualidade do ecossistema.  

Um outro ponto de vista abordado pelo inciso XI do art. 2º da lei em comento, temos: 

XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de 

imóveis urbanos; 

O zelo pelo Poder Público em questões ambientais como saneamento básico, plano diretor, 

a abertura de uma via de acesso na comunidade, dentre outras ações, refletem de modo 

que os frutos plantados possam ser colhidos a curto, médio e longo prazo. O princípio da 

repartição do ônus e distribuição de benefícios, segundo DI SARNO (2004) compreende em 

dar o devido tratamento isonômico às pessoas atingidas por atividades urbanísticas, sendo 

que estas por sua vez subsistem para melhorar a qualidade de vida local, repercutindo no 

âmbito da coletividade. A autora conclui que: 

Esta melhoria, em geral, se traduz economicamente em valorização imobiliária, fazendo com que 

os proprietários sejam os beneficiários da atuação urbanística. Se tais proprietários particulares 

não auxiliarem no custeio das obras, é justo que deles seja cobrado um quantum proporcional à 

valorização ocorrida. A contribuição de melhoria é um exemplo que está previsto na Constituição 

Federal, art. 145, III, e no Código Tributário Nacional, nos art. 81 e 82. Esta deverá ser criada por 

lei e sua cobrança será individualizada na proporção da valorização ocorrida em cada imóvel. 

Reflexo desta valorização é que as políticas públicas repercutem em benesses e quando 

estas são aplicadas em prol de um desenvolvimento sustentável, possibilitam positivamente 
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se extrair daqueles que se beneficiaram de suas políticas uma contrapartida monetária, 

como no caso das contribuições de melhoria. 

A diretriz elencada no inciso XII visa a proteção, a preservação e a recuperação do meio 

ambiente natural e construído, e este se atém para o patrimônio cultural, histórico, artístico, 

paisagístico e arqueológico, há uma defesa de um legado para que as próximas gerações 

possam usufruir. Como medida adotada pelas políticas públicas, podemos citar o instituto do 

tombamento, ao qual preserva um bem que passa a ser de uma coletividade. 

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o tombamento 

pode ser utilizado aos bens materiais móveis e imóveis, de interesse cultural ou ambiental. 

Como ocorre com fotografias, livros, mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios, ruas, 

praças, cidades, regiões, florestas, cascatas, dentre outros, com o fulcro de interesse para a 

preservação da memória coletiva. 

Ao reportar para o inciso XIII do art. 2º da Lei n. 10.257/2001, é realizada uma diretriz que é 

salutar, vejamos: 

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de 

implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o 

meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população; 

Adotar parâmetros de pesquisa através de debates se torna a via mais saudável para que a 

participação popular seja mais bem aproveitada. As Audiências Públicas, consultas públicas 

acabam sendo o termômetro do desenvolvimento sustentável, pois contam com a educação 

ambiental para despontar como o pleno exercício da cidadania. 

Nos incisos XIV e XV do art. 2º  da lei em comento, as diretrizes são formadas para dirimir 

sobre a regularização fundiária, fato que o crescimento demográfico muitas vezes quando 

não suportados por políticas públicas, acabam “empurrando” a população de baixa renda 

para morros e encostas, ou ainda quanto ao enfrentamento da questão de desapropriação 

de áreas inapropriadas para habitação. Vejamos:  

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e 

edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; 

XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, 

com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades 

habitacionais; 

A adoção de políticas públicas para a distribuição de moradias, regularização fundiária, 

desapropriação, urbanização, são elementos que dependem de planejamento e seriedade  

Assim como para Vicente de Abreu Amadei (2014), a regularização fundiária, enquanto 

tratada como diretriz, é tida como um fim, sendo que possibilita o diálogo com os demais 

instrumentos urbanísticos tanto preventivos como o Plano Diretor, quanto 

preponderantemente executório da política pública, como ocorre nos direitos de 
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transferência de potencial construtivo, operação urbana consorciada, dentre outros. Já sob o 

ponto de vista da regularização fundiária como um instrumento, um meio, aponta a uma 

categoria especifica de intervenção pública, compreendido nos ditames do art. 46 da Lei 

n.11.977/2009, que prevê que a regularização fundiária é composta por um conjunto de 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de 

assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, para que possa assegurar o 

direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade 

urbana e por fim o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

O inciso XV e XVI do art. 2º do Estatuto da Cidade são claros quanto às questões da 

desburocratização para o desenvolvimento, tendo as seguintes diretrizes:  

XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, 

com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades 

habitacionais; 

XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social. 

Ocorre que a linha que separa do desenvolvimento sustentável para uma degradação 

desenfreada é tênue, tanto que a necessidade de regrar é tamanha frente à falta de 

educação ambiental que culturalmente aquilo que não esteja propriamente proibido está 

liberado para que o ser humano assim o use como desejar.  

Esta errônea concepção decorre de fatores como falta de conscientização, de zelo e de 

responsabilidade social, sendo que as políticas públicas podem intervir regulando o 

mercado, para que os empreendimentos verdes possam adentrar no conceito dos cidadãos 

e uma busca surja pelo que cause menor impacto ambiental, como a busca por alimentos 

orgânicos, culturas ecológicas, transportes públicos, saneamento, reciclagem, dentre outros. 

Os planos de resíduos hídricos, sólidos e energéticos podem subsistir com a exploração de 

empresas privadas, mas sob a égide de uma norma contida do poderio público para que a 

comunidade se desenvolva e viabilize o poderio regenerativo da própria natureza, sem que 

haja um preço alto para ser pago em detrimento do presente.  

Por derradeiro e não menos importante, temos a última diretriz do art. 2º da Lei n. 

10.257/2001, que assim dispõe: 

XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas 

operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos 

ambientais e a economia de recursos naturais.    

Podemos correlacionar a utilização das políticas públicas nos casos das diretrizes tributárias 

e fiscais para incentivos às tecnologias sustentáveis. A isenção tributária ou descontos para 

tecnologias verdes seriam uma alternativa de diretamente o Poder Público agir como ente 

incentivador.   
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2 CONSTRUINDO A SUSTENTABILIDADE 
A questão da sustentabilidade ganhou expressividade a partir do Relatório Brundtland, que 

em 1987 possibilitou o debate público internacional (ACSELRAD, 2001). A desenvoltura dos 

debates reportaram para a questão da matriz da eficiência, que compreende em combater o 

desperdício da base material do desenvolvimento. 

Com a UNECED – 1992, mais conhecida como ECO 92, os debates sobre sustentabilidade 

vêm sendo aprimorados, refletindo em uma questão de equacionar o afã desenvolvimentista 

das cidades por um custo elevado da natureza e sua degradação. 

Atribuir um conceito ao que venha a significar sustentabilidade é um desafio que está em 

constante mudança, pois o futuro das cidades dependerá em sua grande parte dos 

conceitos constituintes do projeto de futuro dos agentes relevantes na produção do espaço 

urbano (ACSELRAD, 2001). 

Ainda, para Acselrad, a contraposição às estratégias de modernização ecológica das 

cidades, a noção de “justiça ambiental urbana” é aquela que permite que se oponha 

resistência às estratégias de desterritorialização dos capitais, exigindo-se em lugar do 

império do “ambiente de negócios”, a busca da produção, distribuição e reprodução dos 

múltiplos atributos qualitativos de um ambiente urbano para todos. 

Nesta toada, diante da gama de diretrizes para que haja através das políticas públicas o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, a 

construção da sustentabilidade se torna um desafio do século, pois tamanha é sua 

abrangência, que constantemente deve haver uma nova discussão para sua deliberação. 

Logo, seja através de pequenos gestos que cada cidadão possa realizar como participar de 

consultas públicas, adotar a reciclagem, reaproveitar águas pluviais, adotar uma preferência 

aos produtos orgânicos, zelar pela qualidade do ar, utilizar transportes públicos, dentre 

outros, são medidas que por uma via da educação ambiental, acaba sendo uma ferramenta 

para que as políticas urbanas sejam impostas, praticadas e disseminadas para a construção 

da sustentabilidade, sejam elas pensadas de forma micro ou macrorregional, mas que 

passem a ser realidade no dia a dia dos seres humanos.  

 

 

 

CONCLUSÃO 
O planejamento através de políticas públicas, quando bem executado, denota que as 

diretrizes debatidas com a comunidade surtem efeitos para que efetivamente possam 

crescer gradativamente em uma proteção ao meio ambiente, proporcionando acima de tudo 

um forte crescimento da noção de desenvolvimento sustentável e cooperativo, e que a ação  
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preventiva ou contundente do Poder Público seja a resposta da coletividade, que através da 

educação ambiental, venha a aperfeiçoar o poderio de realizar em seu cotidiano a pratica de 

ações sustentáveis a fim de mitigar os danos ambientais. 

O procedimento de enraizamento cultural das políticas públicas sustentáveis é um legado 

que cada cidadão pode contribuir, mesmo que demande o tempo necessário, o começo de 

um desenvolvimento sustentável é aquele que o cidadão tem seu inicio dentro de seu 

próprio lar, o que implica direta e indiretamente na amortização dos impactos ambientais. 
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