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RESUMO

Os estudos realizados neste trabalho estão inseridos numa ambiência urbana, marcada por 

conflitos paradoxais comuns à sustentabilidade das ações humanas e à história evolutiva 

do planejamento das cidades latino-americanas e brasileiras em particular. Os resultados 

apresentados estão em conformidade com esse contexto histórico, mas em desconformidade 

ao que seria legalmente esperado pela aplicação do instrumental criado no Estatuto da 

Cidade – EC, em 2001, como outorga onerosa e transferência do direito de construir. Os 

resultados dos estudos de caso sobre Goiânia, quando comparados ao que se praticava 

anteriormente, desde o seu primeiro Plano Diretor, em 1938, baseado no Zoneamento dos 

Usos do Solo, em face da ausência de parâmetros efetivos de sustentabilidade, reforçam 

o caráter de segregação socioambiental da cidade capitalista, evidenciado pela drástica 

redução dos remanescentes da vegetação nativa e pelo empobrecimento da biodiversidade, 

pela ocupação do entorno das unidades de conservação, exemplificada no estudo de caso dos 

Parques Vaca Brava, dos Buritis e do Parque Zoológico/Lago das Rosas e pela dilapidação 

dos bens públicos. O levantamento de campo, tratamento e análise das informações obtidas 

demonstram o impacto da urbanização sobre o ambiente natural com o empobrecimento da 

biodiversidade. Ocorre intensa verticalização da Zona de Amortecimento de Unidades de 

Conservação com empreendimentos implantados mais intensamente após a promulgação 

do EC/2001. Os moradores prejudicados têm recorrido ao Poder Judiciário para embargar 

empreendimentos afrontosos ao Plano Diretor e à função socioambiental da cidade. Como 

resultado da pesquisa propõe-se complementar o instrumental do Estatuto da Cidade com 

novas ferramentas de política urbana, capazes de promover a apropriação e repartição tanto 

das vantagens locacionais dos benefícios da urbanização ou mais-valia fundiária, como 

dos benefícios associados às áreas verdes urbanas, por meio de uma metodologia integrada 

e participativa de estimação do valor econômico do ativo ambiental, sem descuidar da 

necessária integração urbano-rural da Região Metropolitana de Goiânia/Goiás.

Palavras-chaves: Política urbana – função socioambiental da cidade – mais-valia fundiária 

– valoração ambiental.





ABSTRACT

The studies in this paper are included in urban ambience marked by conflict paradoxical 

common sustainability of human actions and the evolutionary history of city planning in 

Latin America and Brazil in particular. The results are presented in accordance with this 

historical context, but in disagreement to what would be expected by the application of 

legally created instrumental in the City Statute – EC in 2001 as onerous grant and transfer the 

right to build. The results of case studies on Goiânia, compared to what was practiced before, 

since its first Master Plan in 1938, based on the Land Use Zoning, given the absence of 

effective parameters of sustainability, strengthen the environmental character of segregation 

capitalist city, evidenced by the drastic reduction of the remaining native vegetation and 

loss of biodiversity, the occupation of the surrounding local conservation units, exemplified 

in the case study of Parks Vaca Brava, the Buritis and the Zoological Park/Lago das 

Rosas and the dilapidation of public goods.The field survey, geoprocessing and analysis 

of information obtained demonstrate the impact on the Buffer Zone of Conservation Units 

ventures deployed more intensively after the enactment of EC/2001 without the financial 

contribution to the environment and the community. Residents prejudiced have appealed to 

the courts to impound the outrageous ventures Master Plan and the environmental function 

of the city. As a result of the research is proposed to complement the instrumental City 

Statute with new tools for urban policy, capable of promoting ownership and distribution of 

both the locational advantages of the benefits of urban land or plus value, such as the benefits 

associated with urban green areas through an integrated and participatory methodology for 

estimating the economics of natural resources and the environment, without neglecting the 

necessary urban-rural integration of the Metropolitan Region of Goiânia/Goiás.

Keywords: Urban policy – environmental function of the city – plus value– environmental 

valuation.
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CAR – Cadastro de Atividade Rural
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CC – Código Civil
CDB – Central District Business ou Setor Central de Negócios
CECs – instrumentos de Comando-e-Controle de política ambiental
CEMAm – Conselho Estadual de Meio Ambiente de Goiás
CEPAC – Certificado de Potencial Adicional de Construção
CES – Plataforma de Cidades Emergentes e Sustentáveis do BID



CF – Constituição Federal
CL – Campo Limpo, fitofisionomia campestre do cerrado
CNI – Confederação Nacional da Indústria 
CNUC – Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 
CNUDS – Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
CNUMAD – Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
COMMAm – Conselho Municipal do Meio Ambiente de Goiânia
COMPAV – Companhia de Pavimentação de Goiânia
COMPUR – Conselho Municipal de Política Urbana de Goiânia
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
COP – Conferência das Partes para Avaliar as Metas da Convenção do Clima
CP – Código Penal
CPC – Código de Processo Civil
CPP – Código de Processo Penal
CR – Campo Rupestre, fitofisionomia campestre do cerrado
CRA – Cadastro de Reserva Ambiental
CRI – Cartório de Registro de Imóveis
CS – Campo Sujo, fitofisionomia campestre do cerrado
CSS – Cerrado Sensu Stricto, fitofisionomia savânica do cerrado
CTAP – Cadastro Técnico de Áreas Públicas da Seplam
CTN – Código Tributário Nacional
CUB – Custo Unitário Básico de Construção 
DAP – Disposição a Pagar
DAR – Disposição a Receber
DERMU – Departamento de Estradas e Rodagens de Goiânia 
DES – Departamento Estadual de Saneamento (atual Sumes/Saneago)
DF – Distrito Federal
DL – Decreto-Lei
DOU – Diário Oficial da União
DOE – Diário Oficial do Estado
DOM – Diário Oficial do Município
DSC – Discurso do Sujeito Coletivo
DVCAP – Divisão de Controle das Áreas Públicas da Seplam
EC – Excedente Compensatório 
EC/2001 – Estatuto da Cidade, instituído pela Lei nº 10.257, de 10.07.2001
EE – Excedente Equivalente 
EPIA – Estudo Prévio de Impacto Ambietnal, o mesmo que EIA
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
EIT– Estudo do Impacto de Trânsito
EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança
ELPs – Espaços Legalmente Protegidos
ETA – Estação de Tratamento de Água
ETE – Estação de Tratamento de Esgoto 



GEEs – Gases de Efeito Estufa
HABITAT – Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
IO ou TO – Índice ou Taxa de Ocupação
IA ou CA – Índice ou Coeficiente de Aproveitamento
IAV – Índice de Área Verde 
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC – Ilha de Calor
IDP – Índice de Dilapidação do Patrimônio Público 
IEs ou IEGAs – Instrumentos Econômicos de Gestão Ambiental
IESA – Instituto de Estudos Socioambientais da UFG
INR – Índice Normalizado de Remanescentes, dado pela relação: (ARt - AUt)/(ARt + AUt)
IP – Índice de Permeabilidade 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
IPLAN – Instituto de Planejamento do Município de Goiânia (sucedido pela Seplam)
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano
IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor
IUCN –The International Union for Conservation of Nature
FMDU – Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de Goiânia
FMHIS – Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Goiânia
FUNAPE – Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG
GEUC-DIRUC – Gerência de Unidade de Conservação da Diretoria de UC da Amma
LACP – Lei da Ação Civil Pública nº 7.347/85
LBA/GO – Comissão Estadual da Legião Brasileira de Assistência de Goiás
LC – Lei Complementar
LCA – Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98
LIA – Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92
LOO – Lei da Outorga Onerosa nº 8.618/08, de Goiânia
LPNRH – Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos nº 9.433/97
LPNMA – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente nº 6.938/81
LSNUC – Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação nº 9.985/00
LTDC – Lei da Transferência do Direito de Construir nº 8.761/09, de Goiânia
MCV – Método Custos de Viagem 
MC – Mata Ciliar, fitofisionomia florestal do cerrado
MG –Mata de Galeria, fitofisionomia florestal do cerrado
MS –Mata Seca, fitofisionomia florestal semidecídua do cerrado
MPH – Método de Preços Hedônicos
MP-GO – Ministério Público do Estado de Goiás
MP – Medida Provisória
MUBDG – Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia
MVC – Método da Valoração Contingente 
MzC – Macrozona Construída de Goiânia



MzRs – Macrozonas Rurais de Goiânia
MzRAA – MzR do Alto Anicuns
MzRB – MzR do Barreiro
MzRC – MzR do Capivara
MzRD – MzR do Dourados
MzRJL – MzR do João Leite
MzRL – MzR do Lajeado
MzRSD – MzR do São Domingos
NE – Nível de Equidade
NPM – New Public Management ou Nova Administração Pública
OODC – Outorga Onerosa do Direito de Construir
ONU– Organização das Nações Unidas
PCA – Plano de Controle Ambiental
PDG – Plano de Diretor de Goiânia, instituído pela LC nº 171, de 29.05.2007
PEAMP – Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco ou Parque Ecológico 
PGM – Procuradoria Geral do Município de Goiânia
PIB – Produto Interno Bruto
PGA – Plano de Gestão Ambiental
PL – Projeto de Lei
PLC – Projeto de Lei Complementar
PMFS – Plano de Manejo Florestal Sustentável
PNAD – Plano Nacional de Amostragem por Domicílio, do IBGE
PNRH – Política Nacional dos Recursos Hídricos
PNMA – Política Nacional do Meio Ambiente
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente 
PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
PPA – Plano Plurianual
PPI – Procuradoria do Patrimônio Imobiliário da PGM de Goiânia
PRAD – Programa de Recuperação da Área Degradada
PSA – Pagamento ou Incentivo a Serviços Ambientais
PSS – Plano de Suprimento Sustentável
PUAMA – Programa Urbano Ambiental Macambira-Anicuns 
RIMA – Relatório de Impacto do Meio Ambiente 
Rio 92 – CNUMAD, realizada no Rio de Janeiro, em 1992
Rio + 20 – CNUDS, realizada no Rio de Janeiro, em 2012
RL – Reserva Legal
RM – Renda Média per capita
RNs – Recursos Naturais
RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
SEMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, sucedida pela Amma
SEPLAM – Secretaria de Planejamento do Município de Goiânia, sucessora do Iplan
SINDUSCON-GO – Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás 



SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente
SINIMA – Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente
SIPPA – Sistema Plano Plurianual
SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação
STF – Supremo Tribunal Federal
STJ – Superior Tribunal de Justiça
SUMES/SANEAGO – Superintendência de Saneamento da Empresa de Saneamento de Goiás
LBA/GO – Fundação Legião Brasileira de Assistência de Goiás
SIGGO – Sistema de Informação Geográfica de Goiânia 
TDC – Transferência do Direito de Construir
TDS – Teoria da Decisão Social 
TJMG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
TJ-GO – Tribunal de Justiça de Goiás
TAC – Termo de Ajustamento de Conduta (o mesmo que TCA)
TCA – Termo de Compromisso Ambiental (o mesmo que TAC)
TGS – Teoria Geral dos Sistemas 
TRF – Tribunal Regional Federal
TST – Temperatura Superficial Terrestre
UC – Unidade de Conservação 
UFG – Universidade Federal de Goiás
VC – Variação Compensatória
VE – Variação Equivalente 
VE – Valor de Existência (o mesmo que VNU)
VET – Valor Econômico Total 
VLT – Veículo Leve sobre Trilho
VO – Valor de Opção 
VNU – Valor de Não Uso (o mesmo que VE)
VU – Valor de Uso
VUI – Valor de Uso Indireto 
WCED – World Commission on Environment and Development
ZA – Zona de Amortecimento
ZAUC – Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação
ZCS – Zona de Comércio e Serviço
ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico
ZEIS – Zona Especial de Interesse Social
ZPA – Zona de Proteção Ambiental 
ZPVS – Zona de Proteção de Vida Silvestre
ZV – Zona Verde 
ZV-C – Zona Verde de Conservação (corresponde à ZPA-II)
ZV-E – Zona Verde Específica
ZV-P – Zona Verde de Preservação (corresponde à ZPA-I)
ZV-T – Zona Verde de Transição (corresponde à ZPA-III)
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INTRODUÇÃO

A preocupação contemporânea com os rumos tomados pela humanidade, 

no que se refere às condições para uma vida coletiva saudável, tem sido tema central dos 

debates envolvendo organismos governamentais e não governamentais em todo o mundo. 

De acordo com Guimarães (1995), Brito & Ribeiro (2003) e Veiga (2008), a percepção 

dos desequilíbrios ambientais de origem antrópica passa pela análise da relação e da 

integração entre homem, natureza e vida pública, tornando imprescindível referenciar a 

cidade nessa mediação e realizar a prospecção de um futuro calcado no que é produzido 

na ação cotidiana. De acordo com a literatura especializada de Harvey (1980); Marx 

(1988a, 1988b); Clark (1991); Cavalcanti (2001); Corrêa (2002); Lefebvre (1991, 2007) 

e Common & Stagl (2008), o espaço urbano é o palco privilegiado da atividade humana e 

de agentes sociais inseridos numa trajetória marcada pela produção em larga escala, pela 

ocupação, pelo uso e controle do solo, submetido à lógica da apropriação e distribuição 

da mais-valia ou dos privilégios locacionais na cidade sob o estado capitalista, dentro da 

qual se inserem os processos ecológicos e funções ecossistêmicas, associados aos bens e 

serviços ambientais intervenientes no Bem-Estar Social ou Humano – BES.

A estremecida relação primeira do homem com a natureza nem sempre 

possibilita a abordagem correta de um tema implicado na noção de que os acontecimentos 

habituais resultam da expressão política do Estado como fruto de uma consciência social. 

As relações do homem com a natureza tornaram-se mais complexas com o surgimento dos 

aglomerados urbanos. A Rio 92 fez o alerta, que permanece atual, segundo o qual as cidades 

dos países industrializados exercem uma enorme pressão sobre os ecossistemas, ao mesmo 

tempo em que, agravando o desequilíbrio global, as cidades dos países não industrializados 

necessitam de mais matéria-prima, energia e desenvolvimento econômico para superar seus 

problemas socioambientais básicos (CNUMAD, 1992; PNUMA, 2010; IBGE, 2010, 2011; 

2012a, 2012b).

O assunto desenvolvido parte das referências teóricas sobre o ambiente 

urbano e a complexidade da relação homem-natureza, tendo em vista alguns eixos de 

discussão sobre as teorias do desenvolvimento, como o antropocentrismo e a metropolização. 



32

Segundo Brüseke (1993) e Chalmers (1997), a disparidade de padrões de vida entre países 

desenvolvidos e não desenvolvidos revela deficiências de um modelo concebido cegamente 

nos marcos metodológicos da ciência moderna. Nesse contexto, manifesta-se o dilema 

ambiental, denominado por Hardin (1968) como tragédia dos comuns, que se relaciona 

ao objeto das disciplinas Ecologia e Economia, qual seja, os bens e serviços da natureza 

são levados à exaustão em face da livre apropriação a que estão submetidos pelos agentes 

socioeconômicos, gerando externalidades positivas e negativas. Aquelas são apropriadas 

privativamente, e essas são coletivizadas. Nessa visão, de acordo com Pearce & Turner 

(1990) e Common & Stagl (2008), a poluição e a degradação são externalidades negativas 

impostas como custos sociais não internalizados pelos referidos agentes.

A cidade moderna busca o bem-estar social, cujo provimento depende da 

exploração dos recursos naturais. Esse desiderato se realiza mediante relações socioambientais 

de iniquidade ambiental e social na medida em que as funções urbanas (habitar, trabalhar, 

locomover-se e recrear-se) são desigualmente ofertadas e usufruídas (Smolka y Furtado, 

2001). A experiência urbanística dos países latino-americanos é fortemente caracterizada 

pela desigualdade de renda, pela fragmentação espacial e pela segregação social (Inkeles 

& Smith, 1981; ONU-HABITAT, 2012). A formulação do conceito de cidade sustentável, 

numa ambiência urbana marcada por conflitos paradoxais, passa pela reflexão sobre a 

teoria do Desenvolvimento Humano, baseada no indicador IDH construído pelo tripé renda, 

longevidade e educação, cujos resultados previstos para 2050 apontam para uma associação 

direta entre esse indicador e o aumento de emissão de gases de efeito estufa, revelando, 

assim, incompatibilidade entre crescimento econômico e sustentabilidade (PNUMA, 2010; 

PNUD, 2011a, 2011b).

A teoria do Desenvolvimento Sustentável (WCDE, 1987; Sachs, 1993) se 

apresenta como proposta alternativa, mas, conforme Brito & Ribeiro (2002) e Boff (2012), 

a expectativa se frustra diante dos tímidos resultados alcançados nos marcos do atual 

processo de crescimento econômico, fazendo surgir, assim, alternativas ao desenvolvimento 

formulado por Latouche (2012), como na teoria do Decrescimento, segundo a qual a 

geração de riquezas de um país, região ou cidade se subordina à capacidade de suporte dos 

ecossistemas no provimento sustentável do Bem-Estar Social ou Humano, assim como a 

teoria do Buen Vivir, que estabelece uma diferença entre desenvolvimento e progresso, 

lastreada em concepções de vida dos povos andinos e amazônicos. Essa última teoria, 

conforme Gudynas y Acosta (2011), forneceu diretrizes, princípios e postulados que 

nortearam as atuais constituições do Equador e da Bolívia.

Diante desse quadro teórico, discute-se o meio ambiente urbano na América 

Latina e no Caribe, marcado pelo paradoxo de elevada taxa de urbanização e, simultanea-

mente, baixa densidade demográfica e reduzida taxa de crescimento, sendo que essa será de 

apenas 1% em 2030 (PNUMA, 2010). Portanto, a dinâmica demográfica na região é caracte-
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rizada pela expansão física da urbe, equivalente ao triplo do crescimento populacional, pelo 

padrão de crescimento baseado na conurbação, na conversão do uso do solo, no desmata-

mento, na fragmentação espacial e na segregação social. De acordo com ONU-HABITAT 

(2012), o principal fator de urbanização na região latino-americana é a metropolização e, 

secundariamente, a formação de polos regionais, marcada por fenômenos especulativos que 

associam o mercado do solo à iniquidade socioambiental.

Inserido neste contexto continental, o meio ambiente urbano no Brasil tam-

bém se caracteriza pela elevada taxa de urbanização de 165% nas últimas três décadas, forte 

metropolização com dez regiões metropolitanas que abrigam 1/3 da população nacional e 

ocupam exíguos 43mil km² de área, equivalente a 0,5% do território nacional. Por sua vez, o 

município de Goiânia é a cidade-líder da nona região metropolitana do país, com 2,2 milhões 

habitantes e uma urbanização de 99,6%, estando situada na mesorregião Brasília-Anápolis-

Goiânia, no ponto de confluência dos projetos de integração dos eixos ferroviários norte-sul 

e leste-oeste, com 3,5% da população brasileira, 2,8% do PIB e renda per capita de R$ 16,6 

mil, ocupando, por esses dados, a terceira posição nacional, após São Paulo e Rio de Janeiro 

(TORRES, BARCO & CASSEB, 2012; IBGE, 2010, 2011).

O conceito da cidade sustentável se insere nos marcos desafiadores de metró-

poles que crescem acima da capacidade de suporte dos ecossistemas, impondo déficits nos 

Sistemas de Saneamento Ambiental que, conforme Lefebvre (2007), atingem prioritariamente 

as populações excluídas das “centralidades capitalistas”. As periferias das cidades latino-ame-

ricanas se ampliam pelo crescimento periférico num ritmo três vezes acima do crescimento 

médio das cidades, gerando iniquidades diversas. No Brasil, esses contingentes, denominados 

pelo IBGE de aglomerados subnormais, alcançam 6% população recenseada ou 11,4 milhões 

de pessoas. Em Goiânia, o caráter fragmentário e segregacionista de políticas públicas urbanas 

se expressa no dado oficial de que 15,85% da população habitam loteamentos irregulares que 

ocupam 15% da área total do território do município em estudo (IBGE, 2010, 2011).

Nesse quadro conceitual se formula o tema dos fundamentos de gestão do 

espaço urbano, visando à promoção da função socioambiental da propriedade e da cidade 

que, de acordo com o art. 5º, caput, da Constituição Federal – CF, é uma das garantias 

fundamentais do cidadão, ao lado da vida, da igualdade, da liberdade, da segurança e da 

propriedade. Tal função possui caráter endógeno, como atributo da propriedade urbana e 

rural (arts. 182 e 186 da CF) e caráter exógeno, de limitação do direito proprietário. Tem-se, 

assim, uma norma de ordem pública, de interesse social e urbanístico (art. 2º do Estatuto 

da Cidade) que se constitui importante fator de Bem-Estar Social – BES no debate sobre o 

desenvolvimento urbano sustentável. 

Leva-se em conta que as normas são a representação da conduta humana 

no mundo jurídico e, na vida pública, o reflexo da consciência social na implementação de 

políticas públicas pelo Estado. Nesse quadro, merece relevo a discussão dos fundamentos 

da política urbana brasileira, no contexto da experiência latino-americana. A Constituição 
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Federal do Brasil – CF/1988 consagrou nos arts. 182 e 183 princípios e diretrizes de política 

urbana, rumo ao desenvolvimento sustentável. Essa conquista, segundo Saboya (2007), re-

sultou de Emenda Constitucional de Iniciativa Popular de Reforma Urbana, coroando uma 

luta iniciada na década de 1960, interrompida pelo golpe militar de 1964 e retomada nas 

décadas de 1970 e 1980 nas discussões e propostas que resultaram no derrota do Projeto 

de Lei do Desenvolvimento Urbano – PL nº 775/83. Dentre os mandamentos mais impor-

tantes da CF/1988, destacam-se as funções sociais da cidade e da propriedade urbana como 

garantia do bem-estar de seus habitantes, a serem efetivadas por meio do plano diretor, do 

parcelamento compulsório, do imposto predial e territorial progressivo e da desapropriação 

com pagamento mediante títulos da dívida pública.

O Estatuto da Cidade – EC, instituído pela Lei nº 10.257, de 10.07.2001, 

regulamentou os dispositivos mencionados da CF/1988, consagrou o Plano Diretor, o 

Zoneamento e novos instrumentos da Transferência do Direito de Construir – TDC, da 

Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC, das Operações Urbanas Consorciadas 

– OUC, do Ajuste de Terras, da Gestão Democrático-Participativa e da Repartição da Mais-

Valia Fundiária para a efetivação da função socioambiental da propriedade e da cidade, 

visando ao desenvolvimento urbano sustentável.

Saboya (2007) destaca quatro princípios fundamentais aos objetivos 

estratégicos do EC/2001, todos estreitamente vinculados, quais sejam: o desenvolvimento 

sustentável (art. 2º, I, VIII e XII do EC); a função socioambiental da cidade (caput do art. 

182 c/c art. 225 da CF); a equidade (art. 2º, X, XI e XIV do EC); e o princípio da gestão 

democrática (arts. 2º, II e 43 a 45 do EC), com base no orçamento participativo (art. 4º, III, 

f do EC), referendo popular e plebiscito (art. 4º, V do EC).

As cidades brasileiras, assim, devem obediência a normas nacionais co-

gentes e têm o dever de promover o desenvolvimento urbano sustentável. O Município 

de Goiânia, cujo planejamento remonta aos primórdios da cidade, via Decreto-Lei – DL 

nº 58-A, de 30.07.1938, consagrou os princípios e objetivos de uma cidade justa e susten-

tável no art. 2º do vigente Plano Diretor – Lei Complementar nº171, de 29.05.2007, bem 

como na Lei Orgânica do Município (art. 157, § 1º), após discussão e aprovação de tais 

medidas no 1º Congresso e na 2ª Conferência da Cidade como garantias fundamentais do 

cidadão (GOIÂNIA, 2009b).

Embora a norma legal seja importante, nem sempre é suficiente para o alcan-

ce dos objetivos pretendidos, pelo que se depreende da experiência urbanística em nosso 

meio. Montandon (2009), Furtado et al. (2007) e Morales-Schechinger (2005) analisaram o 

desenvolvimento urbano na América Latina e no Brasil, em particular, quanto aos resultados 

da aplicação dos instrumentos de política urbana. Segundo os autores, apesar dos avanços 

obtidos, tais resultados seguem a linha condutora da especulação imobiliária, em decor-

rência da submissão do Poder Público aos interesses econômicos dominantes, por meio de 
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investimentos públicos e privados que proporcionam a valorização da terra, gerando um 

padrão social e urbanístico de apropriação privada da valorização imobiliária, coerente com 

o processo de elitização econômica das sociedades dos países em desenvolvimento.

O tema em discussão situa-se na avaliação do Plano Diretor de Goiânia – 

PDG quanto aos fundamentos da ocupação do espaço urbano frente ao paradigma da 

cidade sustentável. O planejamento da cidade em estudo, desde 1938 até o final da década de 

1990, adotou o fundamento de política urbana baseado no Zoneamento, destacando-se os 

chamados “gabaritos” que fixavam previamente, em função das Zonas de Uso, os parâmetros 

urbanísticos de uso, controle e expansão do solo urbano. Outros instrumentos, criados pelo 

EC/2001, já citadosforam acrescidos à política urbana nacional. Nesse sentido, avalia-se o 

processo de expansão urbana, de conversão do uso e ocupação do solo de ambientes naturais 

para outros usos não naturais, implicando na supressão das áreas verdes urbanas – AVUs, na 

apropriação privada dos benefícios ambientais de áreas legalmente protegidas e das vantagens 

locacionais da urbanização, assim como a alienação do Patrimônio Socioambiental.

Este trabalho se baseia na revisão bibliográfica das teorias do desenvolvimento 

com o foco nas categorias conceituais de produção e apropriação do espaço e da paisagem 

urbana, segregados e fragmentados pelo modo de produção capitalista, sobretudo na 

experiência da urbanização latino-americana e brasileira em particular. Tem por finalidade 

a apreensão do que há de geral e/ou comum dessa experiência, frente ao estudo de caso 

de Goiânia, ressaltando a compreensão dos diversos aspectos relacionados ao ecossistema 

urbano, com ênfase para o conceito de cidade sustentável. Para tal, utiliza as contribuições 

de autores de diversas disciplinas, tais como urbanismo, ecologia, filosofia, epistemologia, 

economia política e ambiental, direito constitucional, civil, tributário e ambiental, 

contribuindo, assim, para o debate sobre o tema enfocado.

A pesquisa monográfica, baseada em dados secundários, mas também em 

fonte primária de estudo de caso em Goiânia (GO), parte de interrogações analíticas relacio-

nadas à função socioambiental da cidade, discute a produção e apropriação do espaço urbano 

e, diante dos resultados apresentados nos capítulos II, III e IV, avalia o planejado e o execu-

tado na promoção do desenvolvimento sustentável na cidade em questão. Se os dispositivos 

consagrados na legislação constitucional e infraconstitucional de política urbana, adotados 

pelo Poder Local goianiense, permitem formular hipóteses de desenvolvimento sustentável, 

então os resultados dos estudos sobre o manejo de bens públicos de uso comum do povo, 

legalmente inalienáveis e imprescritíveis, apontarão para a preservação e incorporação dos 

espaços livres e áreas verdes ao cotidiano citadino como essenciais à sadia qualidade de 

vida (HARDIN, 1968; MACHADO, 2012).

Os problemas discutidos preocupam e motivam a presente pesquisa, já que 

a aplicação do instrumental da política urbana, na experiência analisada, não tem propor-

cionado os ganhos esperados à cidade (Seções 2.3, 3.3 e 4.3). Exsurge das considerações 
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dos estudos de caso a necessidade de formulações conceituais no âmbito da Repartição da 

Mais-Valia Fundiária na sua vertente ambiental que efetivem o desenvolvimento susten-

tável. Propõe-se uma metodologia de valoração ambiental integrada, baseada nos concei-

tos de serviços ambientais associados às Áreas Verdes Urbanas – AVUs, em conformidade 

com a percepção social dos seus benefícios, numa avaliação democrática e participativa dos 

stakeholders ou agentes produtores do espaço urbano. Assim, os modelos conceituais de 

valoração econômica dos serviços socioambientais contributivos ao equilíbrio urbano são 

revisados no capítulo V, tendo em vista as estratégias de gestão sustentável da cidade.

Objetivos do estudo
O objetivo geral é discutir os fundamentos da política urbana, com ênfase 

no conceito da função socioambiental da cidade e o foco em Goiânia, tendo em vista a 

formulação de uma proposta metodológica de valoração ambiental integrada, objetivando o 

desenvolvimento urbano sustentável.

Os objetivos específicos são:

a Avaliar os instrumentos de gestão e controle da política urbana goianiense, 

no contexto da experiência latino-americana, frente ao atributo da função socioambiental da 

cidade: base histórica, jurídica e ambiental (capítulo I).

a Revisar a literatura sobre os Espaços Livres urbanos, bem como sobre as 

funções e os serviços ambientais associados e, com base na legislação urbanística e nos 

mecanismos de gestão e controle do uso do solo, avaliar a evolução e os cenários das áreas 

verdes de Goiânia (capítulo II).

a Analisar as Zonas de Amortecimento de Unidades de Conservação – 

ZAUCs, com ênfase para o Parque Zoológico/Lago das Rosas, no Setor Oeste, como 

instrumento de avaliação e licenciamento da atividade impactante no entorno das UCs e de 

promoção do desenvolvimento sustentável (capítulo III).

a Avaliar as intervenções em curso, pelo Poder Público, bem como os 

mecanismos de gestão, produção e apropriação do espaço urbano, em confronto com o 

instrumental estabelecido no EC/2001 e no PDG, tendo em vista o balanço entre o planejado 

e o executado (capítulo IV). 

a Formular uma proposta metodológica de valoração ambiental integrada 

em complementação à Repartição da Mais-Valia Fundiária, inserida no conceito da função 

socioambiental da cidade (capítulo V).

Diante desses objetivos, espera-se que o presente trabalho suscite reflexões 

sobre a natureza da cidade, a efetividade da sua função socioambiental e a formulação de 

instrumental complementar de política urbana, contributivo à redução da disparidade entre 

o planejado e o realizado na diretriz do desenvolvimento sustentável (considerações finais, 

recomendações e sugestões).
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Métodos, materiais e procedimentos adotados.
No formato monográfico do trabalho, desenvolveu-se revisão bibliográfica 

sobre as formulações conceituais referentes às relações homem-natureza circunscritas ao 

objeto de estudo, à produção do espaço urbano e ao uso do solo, como subsídios ao debate 

sobre o desenvolvimento sustentável nas cidades, no contexto da experiência latino-americana 

e brasileira, tendo como recorte, o caso de Goiânia, a partir do seu Modelo Espacial baseado 

nas Macrozonas como unidades territoriais de planejamento, de aplicação dos parâmetros e 

instrumentos de política urbana, estabelecidos na Constituição Federal – CF, no EC/2001 

e no PDG.

Realizou-se a caracterização do espaço urbano, do uso e ocupação do solo no 

período 1986 a 2010, a partir da base de dados de Nascimento (2011) e de Martins Júnior 

(2007), utilizando-se o programa de geoprocessamento ArcView GIS 3.2, os mapas aerofo-

togramétricos de 1988, 2006 e 2011 (este, no formato PDF), as imagens de satélite 1992 e 

2002, a versão atualizada do Mapa Urbano Básico Digital – MUBDG v. 23, no formato shape 

convertido para ArcGis, bem como o software Sistema de Informação Geográfica de Goiânia.

A partir de dados secundários obtidos dos levantamentos florísticos constan-

tes do Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE, dos Planos de Manejo das Unidades de 

Conservação – UCs, de estudos para implantação de Parques Naturais, da APA São Domin-

gos e da APA João Leite, analisou-se o impacto da urbanização sobre a diversidade fitofisio-

nômica do Cerrado do município.

Por sua vez, a evolução do uso do solo foi analisada por meio do Índice 

Normalizado de Remanescentes – INR = (ARt - AUt)/(ARt + AUt), sendo ARt – área de 

remanescente total da macrozona, AUt – área de uso total da macrozona. O INR indica, numa 

escala de -1 a +1, a ausência ou presença de remanescentes em cada macrozona e o seu 

respectivo grau de preservação. De acordo com Ferreira et al. (2008), quanto mais negativo o 

INR de determinada macrozona, mais a área de uso do solo supera a área de remanescentes. 

Essa análise foi balizada com o Modelo de Simulação do Crescimento Urbano sob Pressão 

para Goiânia (TORRES, BARCO & CASSEB, 2012), suscitando reflexões sobre o modelo 

de expansão urbana, o controle do uso do solo baseado na conversão dos remanescentes 

naturais para usos antropizados e a perspectivas das áreas verdes urbanas.

Os procedimentos metodológicos e técnicos adotados nesta pesquisa são 

aqueles adequados à natureza do trabalho empreendido, combinando as várias formas de 

pesquisa, tanto teórica como empírica, bem como os métodos e técnicas relacionados. 

Nesse sentido, desenvolve-se ampla revisão bibliográfica sobre os fundamentos de gestão 

do espaço urbano que têm por fim a promoção da função socioambiental da cidade, focada 

para o caso de Goiânia. São aplicadas metodologias de estudos de caso sobre o uso do solo 

e a proteção da natureza intraurbana, para testar a aplicação dos instrumentos de política de 

desenvolvimento urbano frente aos objetivos da sustentabilidade.



No contexto da política urbana dos países da região latino-americana, 

caracterizada pela desigualdade de renda e de propriedade, manifesta-se, na cidade em 

estudo, o caráter de apropriação da mais-valia fundiária e da concentração dos privilégios 

da locação urbana. Daí que o conceito da cidade sustentável se apresenta na perspectivada 

gestão democrática e da integração do ambiente natural e construído, mediante metodologia 

de valoração ambiental integrada, como uma variante da Repartição da Mais-Valia Fundiária, 

nos termos do art. 182, caput, § 2º, da Constituição Federal do Brasil e do art. 2º, caput, 
incisos IX, X e XI do Estatuto da Cidade. 
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CAPÍTULO I

MEIO AMBIENTE URBANO – INSTRUMENTOS DE GESTÃO: 
BASE HISTÓRICA, JURÍDICA E SOCIOAMBIENTAL

A promoção da sustentabilidade das ações humanas está no centro das 

discussões atuais de diversas áreas do conhecimento científico. As questões ambientais mais 

estudadas enfatizam o processo de degradação dos ecossistemas, de exaustão e extinção dos 

recursos naturais, ocorrentes nos biomas, a exemplo do amazônico, atlântico ou do cerrado.

As cidades são chamadas a contribuir para a solução dos problemas que 

afligem a humanidade. As políticas urbanas estão articuladas às políticas de desenvolvimento 

das nações. Neste capítulo, são discutidos os fundamentos da política urbana brasileira, no 

contexto da experiência dos países latino-americanos, na promoção da função socioambiental 

da cidade.

1.1 A crise das teorias da modernidade e do desenvolvimento

Nesta seção, objetiva-se levantar alguns pontos para discussão das formula-

ções conceituais mais diretamente relacionadas ao meio ambiente urbano, abordando aspec-

tos da relação homem-natureza, no contexto da experiência urbanística latino-americana e 

brasileira, em particular, tendo como recorte, os estudos de caso em Goiânia. As referências 

teóricas pertencem a um amplo e complexo campo do conhecimento que transcende aos 

limites deste trabalho, por isso, elas se circunscrevem ao objeto de estudo, na perspectiva de 

subsidiar o debate sobre o desenvolvimento urbano sustentável.

O desenvolvimento da ciência promoveu uma revolução tecnológica 

nos meios de produção e consumo, gerou a noção do progresso, aliado à ampliação sem 

precedentes da capacidade de intervenção humana no Planeta. Os efeitos positivos se 

fizeram acompanhar das consequências negativas de um progresso que se apartou da base 

conceitual iluminista do humanismo universal e se transformou em agressão, que se exprime 

na antirrazão dos desequilíbrios ecológicos, econômicos e sociais. Portanto, de acordo com 

o referencial teórico de Guimarães (1995); Brüseke (1993, 2001); Brito & Ribeiro (2003) 

e Costa, E, (2007), o que se evidencia da ciência moderna e seu produto pragmático – o 

desenvolvimento – é um custo ambiental, cultural e natural imenso e, consequentemente, 

negativo à qualidade de vida do homem. Essas questões nos remetem às formulações 

conceituais das teorias do desenvolvimento, inseridas na crise epistemológica das teorias 

da modernização.
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O questionamento aos modelos de desenvolvimento humano vem sendo 

realizado a partir de alguns eixos de discussão e reflexão. O primeiro eixo refere-se à 

concepção antropocêntrica, que coloca a espécie humana no centro e acima das demais, 

portanto, fora da natureza, estabelecendo, assim, uma dicotomia entre as ciências sociais 

e as ciências físicas. O antropocentrismo, de orientação individualista e consumista, 

suscita preocupação com o sistema de produção e consumo, a ele associado, tendente ao 

rompimento dos limites da capacidade de suporte da biosfera e ao desequilíbrio ecológico 

global (poluição, perda da biodiversidade, desmatamento, efeito estufa etc.). O terceiro se 

relaciona ao método científico indutivo-dedutivo e à Revolução Científica, ao racionalismo 

cartesiano e ao mecanicismo, gerando o processo de fragmentação e disciplinarização 

desenfreada e reducionista do conhecimento. E, sem exaurir o assunto, o quarto eixo de debate 

se estabelece como um aspecto particular do desequilíbrio global, relacionado ao processo 

de urbanização, com o surgimento das metrópoles e megalópoles, altamente demandadoras 

de recursos e insumos naturais ou culturais e geradoras de resíduos poluentes, mas também 

de conhecimentos e tecnologias (LOUREIRO, 2003).

A fundamentação filosófica e epistemológica do conhecimento e dos 

instrumentos analíticos do desenvolvimento moderno, com horizonte unidisciplinar e 

unidimensional, levou o mundo a uma crise econômica, social e ambiental sem precedentes 

na história da humanidade. A enorme disparidade global entre países com extremos opostos 

de padrões de produção e consumo e de indicadores sociais, geopoliticamente integrantes 

do Primeiro e do Terceiro Mundos, constitui-se no processo de coroamento da falência do 

modelo de desenvolvimento em vigor (BRÜSEKE, 1993).

1.1.1 A cidade e a crise das teorias da modernidade

A cidade sustentável é a cidade moderna. E, afinal, o que é ser moderno? 

O termo não é unívoco. No sentido conotativo, refere-se aos homens, ao comportamento, 

às diversas organizações ou coisas; no sentido denotativo, refere-se a tudo o que tenha 

recentemente substituído o que era praticado ou usado que, no passado, era aceito. O estudo 

da modernização pode enfatizar os padrões de organização social, quando se volta para a 

instituição, adquirindo feição sociológica e política; ou pode enfocar a organização cultural, 

quando se preocupa mais com o indivíduo, sendo, por isso, sociológico e psicológico. A 

despeito da falta de identidade e de coerência do termo, os estudiosos afirmam que uma 

sociedade moderna deve possuir aspectos definitivos de educação de massa, urbanização, 

industrialização, burocratização, meios rápidos de comunicação e de transportes (INKELES 

& SMITH, 1981).

Em termos epistemológicos, Costa, E, (2007) argumenta pela impossibilidade 

de uma ética ambiental se não houver ruptura com as concepções que embasam a ciência 

moderna e contemporânea, a começar pela visão kantiana, que sistematizou o modelo 

científico a partir do empirismo e da experimentação, pelos quais o homem – sujeito do 
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conhecimento – domina a natureza – o objeto daquele – prestando satisfação apenas si 

mesmo, na sua eterna busca pelo progresso (KANT, 1988). Subsequentemente, promoveu-

se a polarização entre sujeito e objeto, bem como inaugurou a dualidade homem e natureza, 

cidade e campo, dentre outros paradoxos da modernidade e contemporaneidade. Sustenta 

o autor que, dentro dessa visão de dominador da natureza, o homem se distanciou de tal 

maneira do objeto que se tornou impossível exigir-lhe responsabilidade para com suas ações 

em relação àquela.

Prosseguindo no seu raciocínio, Costa, E, (2007) encontrou nas proposições 

de Touraine (1994) e Adorno & Horkheimer (1995), uma amenização ao hodierno antropo-

centrismo radical. A crítica à ciência moderna evoluiu para questionar a legitimidade da ação 

humana em relação à natureza, por meio de uma aproximação, não mais como usurpador, 

mas como integrante de um todo organizado. Essa filosofia encontra-se conforme as novas 

posturas éticas e à adoção de novos modelos conceituais, nas diversas áreas do conhecimen-

to, ad exemplum, a Economia Ecológica (Seção 5.1). 

1.1.2 Desenvolvimento capitalista e meio ambiente

As teorias da modernização do desenvolvimento econômico, segundo 

Bursztyn (1991); Costa, H, (2002) e Martins Júnior (2005), incorporaram a Ecologia ao seu 

arcabouço conceitual, dentre outras tendências inseridas no processo de divisão internacional 

do trabalho, como as certificações ambientais em complementação ou, às vezes, em 

substituição às barreiras alfandegárias.

O processo de desenvolvimento adotado desde o início da revolução indus-

trial tem se revelado como um agente de quebra do equilíbrio ecológico, o que acarreta, em 

termos econômicos, um desequilíbrio da alocação de recursos e, em termos sociais, da dis-

tribuição do Bem-Estar Social ou Humano – BES. O padrão tecnológico vigente pressupõe 

a inesgotabilidade e a apropriação gratuita do estoque dos recursos naturais – RNs por parte 

de produtores e consumidores. Consequentemente, nas atividades de produção e consumo, 

os bens ambientais são explorados à exaustão e, por se tratar de um recurso de livre apro-

priação, a variável ambiental não é incorporada na composição dos custos de produção, re-

sultando que a sociedade absorve um custo social traduzido na forma de poluição ambiental. 

Nessa ótica, conforme Pearce & Turner (1990); Seroa da Motta (1998) e Common & Stagl 

(2008), a poluição e a degradação são efeitos externos negativos ou deseconomia externa, 

pois os seus danos não são diretamente considerados pelo mercado, sendo impostos à socie-

dade como um custo social não compensado.

Os impactos do sistema econômico sobre os ecossistemas ocorrem em função:

[...] da escala (tamanho, dimensão) e do estilo dominante do crescimento econômico (modo 

pelo qual ele se expande) [cujos] efeitos combinados têm conduzido o mundo a uma era onde 

o capital natural assume o lugar do capital manufaturado como fator limitante do desenvolvi-

mento econômico [...]. (ANDRADE & ROMEIRO, 2009, p. 5)
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A compatibilização do crescimento econômico com a política de preservação 

do meio ambiente pode ser efetivada por meio da incorporação integral da variável ambien-

tal aos processos de tomada de decisão, de produção e de consumo. Tal incorporação implica 

no conhecimento das funções e dos serviços ecossistêmicos que são úteis aos seres humanos 

e, portanto, passíveis de valoração.

De acordo com a economia ambiental, a riqueza ou capital total de um país ou 

de uma região é constituída pelo capital humano (trabalho), pelo capital manufaturado (má-

quinas, equipamentos e infraestrutura) e pelo capital social (teia de relações interpessoais, re-

gras, normas e arranjos institucionais), mas também pelo capital natural (estoque de RNs), 

resultando no valor econômico total – VET. A variável ambiental é um bem econômico ou 

um fator de produção que gera renda natural ou fluxo de serviços úteis aos seres humanos. 

Segundo Costanza et al. (1996, 1997, 2001), o VET de 17 serviços ecossistêmicos, prestados 

por 16 biomas globais, corresponde a uma média mínima anual da ordem de US$ 33 trilhões. 

Entrementes, Balmford et al. (2002) alerta para a antropização dos recursos naturais – RNs 

que, sob o enfoque da apropriação econômica tradicional, captura apenas parte desse valor, im-

pondo uma perda anual de US$ 250 bilhões. Além disso, de acordo com Andrade & Romeiro 

(2009), o intenso processo antrópico de sobre-exploração do capital natural, acima dos limites 

impostos pela capacidade de suporte da biosfera, promove alterações nas funções e nos fluxos 

dos serviços ecossistêmicos, que são essenciais ao BES, dificultando o alcance das metas da 

sustentabilidade e da qualidade de vida pelas gerações presentes e, mais ainda, pelas que virão.

A análise das relações ecossistêmicas e econômicas é essencial às estratégias 

da sustentabilidade diante do quadro de crise global. Em termos gerais, os processos de de-

senvolvimento, quando não sustentáveis, são muito intensivos em energia e demandadores 

de RNs. Os padrões de produção e de consumo, especialmente nos países desenvolvidos, 

promovem o rompimento da capacidade de suporte dos ecossistemas, levando-os ao empo-

brecimento. A externalidade negativa desse fenômeno é a socialização da poluição e a inten-

sificação da pobreza, sobretudo nos países em desenvolvimento (VEIGA, 2008).

1.1.3 A tragédia dos comuns

Hardin (1968) publicou, na consagrada revista científica Science, pioneiro 

artigo sobre o problema dos bens públicos de uso comum do povo, caracterizado por ele 

como a “tragédia dos comuns” e que se desenvolve à maneira do “pecuarista racional” que 

explora um pasto aberto e comum a todos. Em tal situação, o pecuarista pode concluir que o 

único caminho para seu progresso individual é acrescentar outro animal ao seu rebanho. En-

trementes, essa é a conclusão a que chegou cada “pecuarista racional” que partilha o mesmo 

bem comum, resultando no aumento ilimitado do rebanho – em um espaço limitado e com 

restrita capacidade de pastejo. O autor caracteriza, também, como “tragédia dos comuns” 

aquela envolvendo as nações marítimas que, falaciosamente, se escoram no lema da “liber-
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dade dos mares” e dos “recursos inesgotáveis dos oceanos”, para praticar a sobre-exploração 

dos RNs, levando espécies de peixes e de baleias à extinção. Da mesma forma, os Parques 

Nacionais que, abertos a todos e por inobservância da sua respectiva capacidade de visita-

ção, são levados à degradação.

Diante disso, o autor discutiu a solução para os problemas dos bens de uso 

comum, nos seguintes termos:

[...] O que devemos fazer? Nós temos várias opções. Podemos vendê-los como propriedade 

privada. Podemos mantê-los como propriedade pública, mas atribuir o direito de acesso. A 

atribuição pode ser feita a partir de [diversos] critérios [que] são questionáveis. Mas temos 

que escolher – ou consentir com a destruição dos bens comuns [...].

Em sentido inverso, a tragédia dos comuns reaparece em problemas de poluição. Aqui não é 

uma questão de tomar algo fora dos comuns, mas de colocar algo neles, os resíduos e ativi-

dades poluentes [...].

Os cálculos de utilidade são praticamente os mesmos de antes. O homem racional descobre 

que sua parte do custo dos resíduos e atividades que ele lança ou provoca nos comuns é 

menor do que o custo de purificação de seus resíduos antes de lançá-los. [...].

A tragédia dos comuns deve ser impedida [...] por leis coercitivas ou por dispositivos fiscais, 

que tornam mais barato, para o poluidor, tratar seus poluentes do que descarregá-los sem 

tratamento. Nós não progredimos se não encontramos solução do problema em relação a 

nenhum desses meios.

Na verdade, o conceito particular de propriedade privada [...] favorece a poluição. O pro-

prietário de uma indústria na margem de um córrego [...] muitas vezes tem dificuldade de 

enxergar que não é seu direito natural turvar as águas que fluem, apenas por que passam pela 

sua propriedade. [...] O problema da poluição é uma consequência [...] do processo de aden-

samento populacional, no qual as capacidades de autodepuração da água e de reciclagens 

naturais, químicas e biológicas, tornaram-se sobrecarregadas, pedindo uma redefinição dos 

direitos de propriedade [...] (HARDIN, 1968, p. 1246).

Conforme exposto, o autor supra se funda nas premissas da Teoria Econô-

mica do Bem-Estar ao afirmar que os custos ambientais não são internalizados pelos agen-

tes econômicos que privatizam os lucros e socializam os prejuízos na forma de poluição e 

degradação. Assim, Hardin subsidiou a formulação de princípios de preservação dos RNs, 

embasados nos conceitos de gestão econômica do meio ambiente, como se discute nas Sub-

seções 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7, assim como nas Seções 5.1, 5.2 e 5.3.

1.1.4 A cidade capitalista

Com fundamento no referencial teórico de Harvey (1980), Inkeles & Smith 

(1981) e Clark (1991), a cidade capitalista é a cidade moderna, que oferece bens e serviços 

essenciais de cidadania, tangíveis e não tangíveis, com instituições estáveis nas diferentes 

esferas do poder, enfim, que assegura o BES e oferece qualidade de vida aos seus habitantes.

Os bens e serviços de cidadania tangíveis podem ser materializados, qualifi-

cados e diretamente quantificados, como escolas, hospitais, parques, sistema de transporte 
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coletivo etc. Por sua vez, os bens e serviços intangíveis são imateriais, qualificáveis e 

indiretamente quantificáveis, como sentimento de autoestima, sensação de segurança e 

qualidade de vida. 

De outra parte, depreende-se das formulações teóricas de Marx (1988a, 

1988b); Costa, H, (1992); Souza (1994); Smolka y Furtado (2001); Corrêa (2002), que a 

cidade capitalista é o lugar onde, sob o comando dos agentes produtores do espaço urbano, 

as funções de habitar, trabalhar, recrear-se e locomover-se são exercidas dentro de um con-

texto caracterizado pelas contradições do modo de produção capitalista e que se expressam 

nas relações entre o homem e a natureza, o individual e o coletivo, o privado e o público, a 

cidade e o campo. Essas relações assumem feições e produzem resultados de acordo com o 

grau de desenvolvimento humano local e regional. Na ALC, as cidades são caracterizadas 

pela iniquidade, pela segregação socioambiental e pela forte conversão e supressão do espa-

ço natural em espaço edificado ou edificável.

1.1.5 Teorias do Desenvolvimento

Em face das contradições do modelo de desenvolvimento que resultou da 

revolução industrial e tecnológica, surgiram formulações elaboradas nos marcos do modo 

de produção dominante, que se apresentam como alternativa de soluções aos problemas 

socioeconômicos, a teoria do Desenvolvimento Humano e a teoria do Desenvolvimento 

Sustentável.

1.1.5.1 Teoria do Desenvolvimento Humano

De acordo com o PNUD (2011a), o desenvolvimento humano é conceituado 

como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas promovam suas 

capacidades e oportunidades plenas, não apenas na perspectiva do crescimento econômico. 

A renda é um importante meio de promoção do desenvolvimento e não o seu fim. 

O conceito de Desenvolvimento Humano fundamenta o Índice de Desenvol-

vimento Humano – IDH1 e considera as variadas dimensões associadas à qualidade da vida 

humana – econômica, social, cultural e política. As variáveis são: renda – mensurada pelo 

PIB per capita; longevidade – aferida pela expectativa de vida ao nascer, que é um indica-

dor síntese das condições de saúde e salubridade do local; e, educação – avaliada pela taxa 

de alfabetização. Tais variáveis possuem a mesma importância no índice, que varia de zero 

(nenhum desenvolvimento humano) a um (desenvolvimento humano total). 

O Desenvolvimento Humano sustentável constitui o alargamento das liberda-

des substantivas das pessoas do mundo atual, ao mesmo tempo em que se envidam esforços 

razoáveis para evitar o risco de comprometer seriamente as liberdades das gerações futuras, 
1 O IDH foi criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel 
de Economia de 1998, para oferecer um contraponto ao PIB per capita, que considera apenas a dimensão econômica do 
desenvolvimento (PNUD, 2011a).
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constituindo, assim, um triplo benefício ou Triple Bottom Line do desenvolvimento humano, 

nos aspectos econômicos, sociais e ambientais.

A falta de sustentabilidade global, os padrões declinantes da qualidade 

ambiental e as perspectivas apresentadas no Relatório de Desenvolvimento Humano 

(PNUD, 2011a, 2011b) expressam o dilema que emerge dos debates globais sobre o 

significado da sustentabilidade ambiental. As críticas concentram-se em torno dos recursos 

naturais – RNs: ou o capital produzido pelo homem poderá substituí-los, ou a criatividade 

humana conseguirá diminuir as ameaças contra eles. A precaução, frente ao risco de 

catástrofe, favorece a posição de preservação dos RNs básicos e do fluxo associado de 

serviços ambientais. Entrementes, nem sempre o desenvolvimento sustentável e a equidade 

se reforçam mutuamente, ocorrendo mesmo de serem correlacionados negativamente, 

a exemplo das certificações ambientais que podem exercer efeitos adversos à equidade, 

quando restringirem o crescimento econômico dos países em desenvolvimento. De acordo 

com PNUD (2011a, 2011b), para que os termos sustentabilidade e equidade se reforcem 

mutuamente, serão exigidas soluções de compromisso, que poderão ser firmados, de acordo 

com Rezende & Oliveira (2002), com base na Teoria NPM – New Public Management ou 

Nova Administração Pública, que busca o envolvimento de todos os agentes interessados na 

promoção da sustentabilidade ambiental.

O quadro global de degradação e deterioração ambiental gera um futuro 

incerto ao Desenvolvimento Humano, de acordo com diagnóstico/prognóstico do PNUD, 

nas obras citadas; na sua dimensão econômica ou de incremento da renda, está associado 

a indicadores ambientais negativos, como as emissões de GEE e a redução da cobertura 

florestal. Os países com os melhores desempenhos de IDH respondem pelas mais elevadas 

taxas de emissões de CO
2
 per capita e de desmatamento. Ao desagregar os componentes do 

IDH desses países, o PNUD, nas obras citadas, constatou que as emissões estão associadas 

ao componente econômico de produção de bens e não aos componentes de prestação dos 

serviços de saúde e educação. Embora as disparidades nas áreas da saúde e educação tenham 

sido reduzidas, o mesmo não ocorreu com a distribuição de rendimentos, que se agravou em 

grande parte dos países do mundo.

A previsão do PNUD (2011a), para 2050, com um IDH 8% inferior à base de 

referência de 2010, aponta um cenário de “desafio ambiental”, que capta os efeitos adversos do 

aquecimento global na produção agrícola e no acesso aos serviços de saneamento ambiental. 

Por seu turno, descortina-se um cenário de “catástrofe ambiental”, ainda mais adverso, com 

vasta deflorestação e degradação do solo, redução dramática da biodiversidade e aceleração 

dos fenômenos climáticos extremos, para um IDH global, em 2050, aproximadamente 15% 

inferior ao ano-base de 2010. Tais cenários atestam conflitos imanentes entre as dimensões 

econômicas e socioambientais do Desenvolvimento Humano, pois as previsões do organismo 

da ONU – com base no IDH que relativiza a dimensão econômica, colocando-a em condição 

de igualdade com as demais –, revelam metas de crescimento sempre conflitantes com a 

sustentabilidade global.
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1.1.5.2 Teoria do Desenvolvimento Sustentável

Os diferentes conceitos ecológicos estão na base da sustentação teórica e me-

todológica do desenvolvimento sustentável, um dos assuntos mais debatidos na atualidade. 

Dada a amplitude e complexidade que o termo encerra e a possibilidade de enunciação de 

atributos correlacionados sob múltiplas dimensões, são cabíveis muitas definições do termo 

que, pelo escopo deste trabalho, não cabe discutir. A formulação referencial é o da Comissão 

Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED, 1987) que define o desenvolvi-

mento sustentável como aquele que atende às necessidades da geração atual sem pôr em 

risco a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. 

Pioneiramente, Sachs (1993) formulou o ecodesenvolvimento como o 

processo que melhora as condições de vida das comunidades humanas e, ao mesmo tempo, 

respeita os limites da capacidade de carga dos ecossistemas, contendo cinco dimensões: 

social – que se funda na equidade na distribuição de renda e de bens, de modo a reduzir 

o abismo entre os padrões de vida dos ricos e dos pobres; econômica – que avalia em 

termos globais a cooperação entre as nações e em termos macrossociais por meio de novos 

critérios de rentabilidade; ecológica – que respeita a capacidade de carga dos ambientes, por 

meio da produção e do consumo sustentáveis; espacial, que busca uma configuração rural-

urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial de assentamentos urbanos e 

atividades econômicas, com base no uso sustentável dos RNs; e, cultural, que busca as raízes 

endógenas de processos de modernização e de sistemas agrícolas integrados, processos que 

busquem mudanças dentro da continuidade cultural e que traduzam o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento em um conjunto de soluções específicas para o local, o ecossistema, a 

cultura e a área.

O referencial teórico-conceitual formulado por Sachs evoluiu para consa-

grar a definição da sustentabilidade como uma estratégia de abordagem integrada de fatores 

numa tripla dimensão: social – considera o capital social constituído pelo conjunto formado 

por habilidade-conhecimento-capacidade dos indivíduos da comunidade, visando à promo-

ção do BES; econômica – fomenta diversas formas do capital (econômico, financeiro, social 

e ambiental), visando à relativa satisfação das necessidades humanas; e, ambiental – avalia 

os impactos das atividades humanas sobre os meios físico, social e biológico, visando ao 

equilíbrio dinâmico do ambiente (WCED, 1987; COSTA, H, 1992; GUIMARÃES, 1995; 

PNUMA, 2010; PNUD, 2011a, 2011b).

As definições sobre o tema revelam que a sustentabilidade implica:

[...] Na capacidade das nações em dar continuidade às formas atuais de produção e desen-

volvimento econômico. Outros a descrevem em termos dos impactos gerados no ambiente 

natural pelos atuais sistemas de tecnologia, como a questão dos países subdesenvolvidos em 

busca de patamares comparáveis às nações do primeiro mundo [...] (COSTA, M., 2003, p. 15).
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No campo teórico-filosófico, o paradigma do Desenvolvimento Sustentável 

encontra respaldo nos princípios norteadores da dialética sociedade-natureza; no pensamento 

complexo, sistêmico e ecológico; no fato de que os elementos são demarcados, constituídos 

e reconstituídos por processos estruturados, onde as partes e o todo interagem mutuamente; 

entre sujeito e objeto em contínua transformação sociocultural e político-econômica. 

Assim, a sustentabilidade deve ser planetária (equilíbrio dos processos globais), ecológica 

(uso racional dos RNs, urbanos e rurais), demográfica (dinâmica populacional justa), 

cultural (respeito à pluralidade), social (equidade distributiva e dos direitos civis) e política 

(democracia participativa e deliberativa).

1.1.5.3 Teoria do Buen Vivir

A Teoria do Buen Vivir tem conquistado notoriedade na América do Sul, em 

face das recentes formulações constitucionais no Equador e na Bolívia. De acordo com 

Gudynas y Acosta (2011), o significado da teoria não se associa ao “bem-estar ocidental”, 

mas à cosmovisão dos povos e nacionalidades autóctones. Sua conceituação vem sendo 

construída a partir da perspectiva dos marginalizados pela história, como as populações 

andinas e amazônicas, as quais experimentam concepções que permitiram construir, em 500 

anos de colonização, uma sociedade baseada na coexistência da diversidade cultural em 

harmonia com a natureza. O Buen Vivir se expressa no Equador como sumak kawsay na 

língua da etnia Kichwa, enquanto na Bolívia é invocado como suma qamaña, em Aymara. 

A construção da teoria parte dos erros e limitações das várias teorias do desenvolvimento 

para questionar sua base fundamental – o progresso – e se apresentar como alternativa ao 

desenvolvimento.

Segundo os autores, os mais importantes avanços da construção teórica do 

Buen Vivir se verificam na Bolívia e no Equador. A CF do Equador, de 2008, em todos os 

seus 444 artigos, não faz uma menção sequer à noção de progresso no sentido ocidental 

do termo. O texto constitucional equatoriano quebra o conceito clássico de priorização 

de direitos ao declarar no art. 11, § 6º, a integralidade, a interdependência e a igualdade 

de valor entre os direitos individuais e públicos que, por sua vez, correspondem às 

respectivas responsabilidades. O art. 14 institui o Buen Vivir ou sumak kawsay como “o 

direito das pessoas a um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, que assegure 

sustentabilidade”, no mesmo nível de hierarquia do desenvolvimento, definido no art. 275 

como o conjunto organizado, sustentável e dinâmico dos sistemas econômico, político, 

sociocultural e ambiental. 

De maneira inovadora, os arts. 71 a 74 reconhecem a Natureza como sujeito 

de direito, o que lhe confere valor de uso intrínseco, por si mesma, independentemente do seu 

uso direto, indireto ou futuro pelo ser humano. O efeito jurídico desse direito é o respeito à 
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capacidade de suporte dos ecossistemas, assim como a proteção e recuperação dos processos 

ecológicos essenciais.

As estratégias de desenvolvimento, estabelecidas no art. 275 da CF 

equatoriana são o planejamento participativo, o multiculturalismo, a inclusão social, 

a equidade, o respeito à diversidade sociocultural e ambiental, a convivência harmônica 

com a natureza. Assim, o conjunto de direitos se expressa na organização do Estado e da 

sociedade. O Plano Nacional Equatoriano 2009-2013 representa experiência pioneira do 

modelo em comento, que enfrenta tensões na implementação de um novo paradigma de 

promoção das estratégias citadas e na construção de alternativa ao modelo antropocêntrico 

de desenvolvimento (Gudynas y Acosta, 2011).

Ainda de acordo com autores supra, a CF da Bolívia de 2009, no art. 8º, 

institui os valores dessa alternativa ao desenvolvimento como princípios, valores e objetivos 

fundamentais do Estado, ao estabelecer, numa maior amplitude, concepções culturais, do que 

na constituição equatoriana, os postuladas do modo de vida das várias tradições indígenas – 

além do Aimara, o Quéchua e o Guarani, dentre outras. Diz o art. o art. 8º da CF boliviana: 

[...] assume e promove como princípios éticos e morais da sociedade plural: ama qhilla, 

llulla ama, ama suwa (não ser preguiçoso, não mentir ou roubar), soma qamaña (viver bem), 

ñandereko (vida harmoniosa), teko cavei (vida boa), ivi maraei (terra sem mal) e qhapaj ñan 

(vida nobre) [...] (GUDYNAS y ACOSTA, 2011, p. 107).

Os princípios constitucionais bolivianos e equatorianos não possuem a mesma 

estrutura hierárquica dos princípios tradicionais da cultura ocidental. Dessa forma, questões 

clássicas do neoliberalismo, como Estado-mínimo, não são consideradas, pois o Estado é do 

tamanho da sociedade. Todos os direitos estão diretamente ligados à forma de organização do 

Estado e da sociedade, apontando para mudanças no rumo do desenvolvimento. O art. 306 da 

CF boliviana institui um modelo econômico plural e que tem por objetivo melhorar a qualidade 

de vida. Para isso, o art. 313 estabelece os compromissos do Estado com políticas de redistri-

buição equitativa dos excedentes e da riqueza, bem como a industrialização dos RNs. 

Em ambos os países, a teoria discutidaestá diretamente ligada ao conheci-

mento e às tradições das populações autóctones, por meio de uma formulação paradigmática 

de alternativa ao desenvolvimento tradicional. E, entre elas, divergem basicamente em algu-

mas coisas: a boliviana não inclui o conceito suma qamaña como direito fundamental, mas 

com um dos fins do Estado, ao passo que na equatoriana, o sumak kawsayaparece como um 

direito do qual os demais são derivados. 

Além disso, de acordo com Gudynas y Acosta (2011), a constituição bolivia-

na refle a condição de teoria em construção, já que osRNs são objeto da exploração econô-

mica visando à industrialização, ou seja, o uso direto. Ademais, assim como no Equador, 

resta por superar a tradicional estratégia extrativista dos recursos primários, como o petróleo 

e os minerais, reproduzindo o modelo que se pretende substituir.
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1.1.5.4 Teoria do Decrescimento

Essa teoria tem sua origem com o físico e economista Nicholas Georgescu-

Roegen (The Entropy Law and the economicprocess, 1971; La décroissance: entropie – 
écologie – économie, 1975), que estudou a sobrevivência da vida na Terra, baseada na relação 

dos processos econômicos com a lei da entropia, analisando-se os sistemas por intermédio 

da medida de (de)sordem ou grau de dispersão de matéria e de energia. Por sua vez, Herman 

E. Daly (Steady-state economics, 1977; Beyondgrowth: the economics of sustainable 
development, 1996), defendeu a transição da economia para um “estado estacionário”, no 

qual a escala da produção fosse limitada à capacidade de suporte da biosfera (Amaro, 2002; 

Arancibia, 2012). 

Atualmente, ao lado de autores como Jean-Claude Besson-Girad (Decres-
cendo Cantabile: Petit Manuel pour une Décroissance Harmonique, 2005) e Paul Aries 

(Décroissance ou Barbárie, 2005), o economista, sociólogo, antropólogo e professor de 

Ciências Econômicas na Universidade de Paris-Sud XI, Serge Latouche, constitui-se uma 

referência crítica ao modelo de desenvolvimento vigente e à defesa do decrescimento como 

alternativa e resposta à crise social, política, econômica e ecológica. 

O conceito de decrescimento seria uma medida necessária à mudança de ló-

gica econômica, a partir de novo paradigma socioeconômico e ambiental, que respeite a 

finitude dos ecossistemas, suas capacidades de suporte e de regeneração. O modelo de cres-

cimento atual transforma os RNs em rejeitos mais rapidamente do que a natureza consegue 

transformar esses rejeitos em novos recursos. 

Segundo Latouche (2012), a sustentabilidade global exige, também, novo pa-

radigma sociocultural para reverter a ideia de um progresso ilusoriamente defendido como 

crescimento perpétuo, que, na verdade, converte-se em crescimento negativo, como ocorre 

na Comunidade Europeia. O projeto de uma sociedade de decrescimento difere radicalmente 

daquele para uma sociedade com crescimento negativo: o primeiro é comparável a uma cura 

de austeridade empreendida voluntariamente para melhorar o próprio bem-estar, cortando 

o hiperconsumo que causa obesidade; o segundo é a dieta forçada, que pode levar à morte 

pela fome. 

O esgotamento da lógica “fazer o bolo crescer para depois repartir”, segundo 

o autor, conduziu a economia e seu principal indicador – o PIB – à estagnação, revelando a 

incompatibilidade entre distintos projetos de crescimento e de decrescimento. Este tem por 

objetivo crescer a alegria de viver, a restauração e a qualidade de vida, enquanto aquele gera 

desemprego e infelicidade. Assim, em apertada síntese, pode-se entender que, do ponto de 

vista das categorias conceituais, ocorre afinidade de concepção entre as alternativas teóricas 

do Decrescimento e a dos povos andinos e amazônicos, bem assim, coerência conceitual 

com a Teoria Geral dos Sistemas – TGS, formulada por Bertalanffy (1977). Resta-nos evi-

denciar que as formulações teóricas discutidas não exaurem a questão do equacionamento 
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de fatores do desenvolvimento e da capacidade de suporte dos ambientes, evidenciando 

interrogações analíticas acerca da adequação à realidade de países densamente povoados 

como Índia e China.

1.1.6 Críticas às Teorias do Desenvolvimento

A ciência ambiental tem o mérito de contribuir com a ciência econômica no 

sentido de ampliar algumas categorias de análise, destacadas por Costa, H, (1992), para a 

crítica ao modo de produção vigente. A primeira se refere à clássica contradição, apontada 

pela análise marxista, entre relações de produção e forças produtivas, que passou a ser 

analisada como contradição entre aquelas relações e as condições de produção. Essas se 

relacionam ao espaço (infraestrutura), às forças de trabalho (capital humano) e ao capital 

natural (natureza). A deterioração ambiental causa elevação dos custos de reprodução das 

condições de produção, ad exemplum, os aglomerados urbanos que exigem reestruturação 

dos fatores espaciais, humanos e naturais para atender a demanda de bens e serviços. Nessa 

perspectiva, a degradação e a poluição passam a ser prejudiciais ao próprio capital para a 

continuidade da sua reprodução.

Outro referencial nos remete às transformações dos processos de produção em 

espaços diferenciados, que ocorrem em qualquer escala – desde a internacional, passando 

pela nacional até a intraurbana. O caráter desigual da produção capitalista se realiza mediante 

processo de diferenciação e de equalização. Na cidade, essa característica se manifesta como 

fragmentação articulada do espaço, por meio da oferta de espaços diferenciados em termos 

de qualidade (oferta de bens e serviços), mas equalizados, por meio de instrumentos como a 

renda fundiária. Uma faceta dessa característica se expressa na multifuncionalidade do rural 

metropolitano, que viabiliza a reconfiguração espacial inter e intraurbana de países da União 

Europeia (CLARK, 1991; COSTA, H, 1992; CORRÊA, 2002; GALVÃO & VARETA, 2010). 

À dimensão espacial, Brüseke (2001) aduz ao debate sobre o urbano, a dimen-

são temporal da esfera de circulação e globalização do capital, que possui mecanismo linear 

de autoaceleração, em contradição com a dimensão de tempo da biosfera, verbi gratia, entre 

velocidade de circulação do capital financeiro e velocidade de mutação genética. A vertente 

teórica que aborda os aspectos diferenciadores da crise urbana nos países centrais e perifé-

ricos aponta, naqueles, uma configuração espacial concentrada, determinada pela grande 

indústria – poluente e estruturadora de políticas públicas. Tal eixo de desenvolvimento cedeu 

lugar ao processo de desconcentração, aliado ao crescente peso do setor terciário moderno de 

serviços e do avanço da comunicação. Assim, nos países de capitalismo avançado, dispensa-

se a proximidade espacial para a continuidade das condições de reprodução do capital. Por 

outro lado, nos países periféricos, o processo de concentração de atividades econômicas e de 

pessoas nas metrópoles continua em plena vigência, sendo a região latino-americana a mais 

urbanizada do globo (ONU-HABITAT, 2012).
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1.1.6.1 Crítica à Teoria do Desenvolvimento Sustentável

A Conferência da ONU, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (Rio-92), 

constituiu-se no marco histórico do desenvolvimento e do meio ambiente, ampliando o 

debate sobre a crise socioambiental, unificando uma tendência de crítica ao desenvolvimento 

econômico tradicional como causador de impactos negativos sobre os ambientes naturais e 

culturais. Consolidou-se o conceito do desenvolvimento sustentável, amparado no Triple 
Bottom Line – economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto.

Entrementes, segundo Boff (2012), o pretendido desenvolvimento 

economicamente viável, medido pelo PIB – um indicador da atividade industrial de base 

capitalista e consumista – é antropocêntrico, voltado exclusivamente para o ser humano com 

poder de compra, em detrimento da coletividade e da comunidade biótica; é contraditório, 

pois dotado de uma lógica linear, crescente e excludente, de exploração da natureza, de 

acumulação privada, de competição e viabilização de privilégios individuais, ao passo 

que a sustentabilidade possui outra lógica – circular, includente e voltada à cooperação; é 

equivocado, pois alega que a pobreza é causa da degradação ambiental, quando, na verdade, 

as causas reais de ambas resultam, principalmente, de um tipo de desenvolvimento que 

dilapida a natureza, paga baixos salários e gera, assim, pobreza e degradação.

Na mesma senda, continua Boff, o desenvolvimento sustentável não se revela 

socialmente justo, pois é incapaz de promover uma estrutura social justa. Os estudos sobre 

a desigualdade de renda, realizados pelo IPEA (2012), indicam que a experiência brasileira 

da última década conferiu ao Estado e não ao mercado, papel decisivo na promoção da equi-

dade, por meio de políticas públicas de transferências de renda às famílias para o combate à 

pobreza e à miséria que saltaram de 6,9% do PIB, em 2002, para 9,3%, em 2009.

Até então, o desenvolvimento de concepção neoliberal, no âmbito do Estado 

mínimo, guiado pela “mão invisível” do mercado, como apregoado por Smith (1988), foi 

incapaz de promover um padrão de mobilidade social suficiente para quebrar o brutal mono-

pólio da concentração da riqueza nas mãos de uma minoria de privilegiados (IPEA, 2010).

Em relação ao terceiro tripé do modelo ora discutido, Boff entende que não 

tem ocorrido o propalado desenvolvimento ambientalmente sustentável. As perspectivas do 

desenvolvimento global, mesmo na ótica do IDH, revelam a insustentabilidade do cresci-

mento econômico global.

As críticas à teoria do Desenvolvimento Sustentável reafirmam a defesa da 

sustentabilidade, agregam novos elementos ao conceito que o afastam do desenvolvimento 

tradicional. A função socioambiental da propriedade e da cidade, por exemplo, possui 

conteúdo sustentável, porém, quando implementada na sua feição puramente normativa, não 

constituiu nova Teoria do Desenvolvimento, sendo incapaz de propiciar uma perspectiva 

sustentável. Nesse sentido, concorda-se com Brito & Ribeiro (2003, p. 148), que afirmam: 

“[...] o conceito do desenvolvimento sustentável possui contradições internas decorrentes da 

diversidade de representações e valores associados à noção de sustentabilidade [...]”. 
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Tais formulações de sustentabilidade são produzidas entre e pelos agentes 

dominantes da produção do espaço urbano, sem a participação dos verdadeiros agentes 

interessados, os cidadãos. De acordo com os autores citados, a teoria do desenvolvimento 

sustentável possui valor heurístico, como ideia diretriz, como método pedagógico para 

desvelar os fatos envoltos na discussão construtiva sobre o futuro do desenvolvimento 

humano e urbano, em particular. 

No ambiente urbano, por exemplo, à evidência da desertificação da paisagem, 

do empobrecimento da biodiversidade, da retificação e canalização dos mananciais e da im-

permeabilização do solo, coloca-se em xeque o modelo em curso, sem ter como substituí-lo, 

o que não obscurece a força do discurso da sustentabilidade, que colabora para o reconhe-

cimento dos limites do modelo dominante, questiona seus pressupostos e, mesmo que não 

aponte alternativas para sua superação, apresenta alternativas preventivas de não fazer ações 

e atividades temerárias aos interesses coletivos, emergindo, assim, explicação mais consen-

tânea aos interesses coletivos, às novas exigências socioambientais e ao desenvolvimento 

mais sustentável.

1.1.7 A Questão do Desenvolvimento Urbano

As questões ambientais urbanas permeiam diversos enfoques na literatura. 

Desenvolveu-se um marco teórico que articula a intermediação entre ambiente urbano trans-

formado – que decorre do trabalho do homem sobre a natureza, ambiente natural – lócus das 

leis ecológicas da autorreprodução e resiliência – e ambiente urbano social – caracterizado 

pelo intercâmbio econômico e pela ruptura do equilíbrio ecológico. 

De acordo com Costa, H (1992), o ambiente urbano está associado aos pro-

cessos de produção, consumo, intercâmbio e gestão, do que decorre a lógica de produção 

do espaço urbano como uma categoria analítica com poder de explicação da divisão social, 

da apropriação do uso do solo e da produção da paisagem urbana. Nesse sentido, segundo 

Casseti (1991), o espaço urbano detém valor de uso essencial ao exercício das funções da 

cidade capitalista, que se expressam na sua dimensão de suporte físico como valor de troca, 

dentro do processo de produção e consumo do espaço-mercadoria.

Noutra perspectiva, Kohlsdorf (1996, p. 51-2) conceitua o espaço urbano real como

[...] uma totalidade complexa constituída por atividades, formas, significados e práticas so-

ciais [...] que nem sempre teria uma explicação econômica, ideológica ou política, mas seria 

determinado como a própria formação social [...]. Nesse processo explicativo, o nível de 

apreensão do espaço caracteriza-se pelo significado do termo, pois apreensão indica tomada, 

prisão, receio e cisma, e apreender significa tomar, entender e compreender [...].

Por seu turno, Amaro (2002) concebe a cidade como um sistema emergético, 

no qual interagem fatores naturais e não naturais na dinâmica do meio urbano e, com fulcro 
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nas leis da termodinâmica, busca-se o balanço matéria-energia. O princípio da conservação 

da energia – a primeira lei – possibilita estabelecer, teoricamente, uma igualdade entre a ma-

téria-prima extraída do ambiente natural (input) e o somatório de todos os produtos gerados 

pelo processo produtivo mais os resíduos produzidos (output). O fluxo circular de transfor-

mação e de retransformação de quantidades de matéria e energia aponta para a reciclagem 

como umas das alternativas de gerenciamento urbano. Essa abordagem pode ser integrada à 

política econômica da cidade capitalista, sendo o fundamento do Método de Análise Ener-

gética de valoração ambiental.

Com base nos ensinamentos de Lombardo (1985); Sattler (1992); Mendonça 

(1994); May (2001); Escobedo (2002); Amaro (2002) e Corrêa & Castilho (2002), o conceito 

de entropia, relacionado ao segundo princípio da termodinâmica, fornece outro paradigma da 

economia ambiental. As cidades atuam como sistemas fechados, que não trocam regularmente 

matéria e energia com o meio ambiente, pois não são autorregulados e, por isso, necessitam 

de elevados inputs para conter a tendência à desordem ou ao caos urbano. Uma expressão da 

entropia nas cidades é a perda de energia sob a forma de calor antropogênico, de maneira que, 

quanto maior a complexidade de um sistema fechado, maior a sua entropia. A partir dessa 

lei, torna-se possível uma aproximação entre as abordagens ambiental e econômica, por 

meio de uma Análise Emergética de contabilização socioambiental dos fatores econômicos e 

ambientais, transformando-os numa unidade comum, denominada energia solar equivalente, 

ou emergia. Teoricamente, essa formulação considera a renda fundiária e a mais-valia no 

tratamento de entropias urbanas, ad exemplum, o fenômeno das ilhas de calor poderia ser 

solucionado mediante controle do uso do solo e da gestão da paisagem.

1.1.7.1 O paradigma ecológico

O conceito de meio ambiente, como lugar referenciado e caracterizado pela 

dinâmica da interação entre relações sociais, ecológicas e econômicas, colocou a questão 

ambiental no centro do desenvolvimento, incorporando novos conceitos, derivados da ciên-

cia ecológica, visando a caracterizar o estudo das condições de existência dos seres vivos e 

das suas múltiplas interações com o ambiente. Ecologia é uma área síntese do conhecimento 

científico, que incorpora aspectos, modelos de análise e resultados produzidos em diferentes 

saberes, mediante estudos da estrutura e da dinâmica dos sistemas ambientais enfocados de 

um ponto de vista inter e transdisciplinar (RIBEIRO & VIEIRA, 1999).

Conforme Dasmann (1972) e Ricklefs (1996), a Ecologia Urbana, ramo da 

Ecologia Humana, tem por objeto de estudo um ecossistema cultural, de espaço limitado e 

densamente povoado, que se diferencia dos ecossistemas naturais em vários aspectos fun-

damentais: esses alcançam a estabilidade com o aumento da estrutura e complexidade, en-

quanto as cidades, ao contrário, possuem tendência oposta – quanto mais adensadas, menos 

estáveis. Além disso, os fluxos dos serviços ecossistêmicos urbanos são mais intensos por 
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unidade de área quando comparados com os ecossistemas naturais, em termos de entradas 

de matéria e energia, bem como de saída de resíduos.

Nos seus primórdios, os autores identificaram a Ecologia Humana como 

um ramo da Geografia Humana que, na transição dos séculos XIX e XX, derivou da 

Geografia Geral. Os geógrafos humanos pioneiros “[...] sublinharam a influência do meio 

físico sobre a cultura humana, associando seus estudos a um determinismo geográfico [...]” 

(THEODORSON, 1974, v.2, p. 203). Posteriormente, destacaram a reciprocidade da relação 

entre os aspectos da cultura e do meio físico, sem uma determinação unilateral desse sobre 

aquela. Esses estudos passaram então a ser referidos como Ecologia Humana, que “[...] 

é o estudo interdisciplinar das interações entre o Homem e o Meio Ambiente, realizado 

sob inspiração sistêmica e com objetivo prospectivo, [constituindo-se num] novo nível de 

pensamento ao alcance das diferentes disciplinas [...]” (MACHADO, 1985, p. 32)

De acordo com os autores supra, o objeto de análise da Ecologia Humana 

encontra-se na interseção das interações entre dois sistemas dinâmicos: o Sistema Homem e o 

Sistema Ambiente Humano. O primeiro conjunto é constituído pela espécie humana dotada de 

características orgânicas próprias, além dos atributos peculiares de inteligência, criatividade, 

livre-arbítrio, artes e ciências. O segundo é constituído não só pelos meios biótico e abiótico, 

como também pelo ambiente construído, que é integrado pelas criações e instituições humanas 

– religiões, mitos, doutrinas, teorias, economia, governo, sociedade, Estado etc.

O coroamento da evolução gnosiológica em Ecologia Humana se deu com 

a Teoria Geral dos Sistemas – TGS, desenvolvida por Bertalanffy (1977), fundada nos 

princípios de organização dos sistemas vivos. Segundo o autor, Sistema é um conjunto de 

unidades ou elementos interdependentes, inter-relacionados e interatuantes, coordenados 

entre si, que funcionam como um todo complexo, como uma estrutura organizada a partir de 

unidades sintetizadas em totalidades originadas de elementos, ações e indivíduos atuantes 

num dado processo ou fenômeno. 

A teoria sistêmica se apoia na concepção unitária da vida e na isomorfia das 

leis em diversas áreas do saber, em oposição à ênfase exclusiva dada à decomposição e à 

classificação das suas partes constituintes pelo racionalismo cartesiano. A visão sistêmica 

enfatiza o processo de interação homem-natureza, expresso nas relações biossociais resul-

tantes da formação do Ser Humano, na qual a relação biológica decorre da própria condição 

da espécie Homo sapiens, enquanto organismo integrante da cadeia alimentar, do ciclo de 

matéria e de energia e submetido às leis naturais e à evolução biológica. Por sua vez, a rela-

ção social decorre da necessidade de o homem explorar e transformar a natureza, por meio 

do trabalho, contraindo relações sociais e produzindo a evolução social. 

Assim, com base na TGS, a autorregulação dos sistemas enfocados conduz a 

um estado de equilíbrio transitório ou de equilíbrio dinâmico. A atuação dos fatores internos 

(biológicos) ou externos (ambientais) não conduzem a um estado estacionário ou steady 
state (essa noção é retomada com a teoria do Decrescimento, abordada à frente) e sim a uma 

constante reorganização com características evolucionárias, que nos remete à noção de resi-

liência ou plasticidade da biosfera.
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1.1.7.2 Conflito teleológico

Os fatores ambientais atuam cada qual com uma ação definida sobre o Sistema 

Homem. Esse recebe e decodifica a informação do Sistema Ambiente, elaborando uma ação 

ou resposta correspondente. Os fatores ambientais promovem a interação dos indivíduos 

com o meio ambiente, numa dada condição socioeconômica, desdobrando-se em: fatores 

ecológicos – relativos à produção e uso dos recursos dos ecossistemas; fatores econômicos 

– relativos às relações de produção; e, fatores socioculturais – relativos ao modo de vida da 

comunidade. O estudo de cada fator deve ser voltado, tanto para o ambiente natural como 

para o artificial. Nos ambientes construídos pelo homem, os fatores naturais são modificados, 

havendo a introdução de novos fatores. Por exemplo, fatores físico-químicos relacionados à 

interação da energia com os materiais construtivos ou com as atividades metabólicas urbanas, 

implicando em novas formas de radiação, vento, trepidação, umidade, ruídos, concentração 

de poluentes etc. 

No sistema de produção capitalista, a interação homem-ambiente requer 

análise das categorias da ciência política de relação de produção – conceito que se refere 

às atividades desenvolvidas na aquisição de bens e serviços; modo de produção – designa 

determinada atividade do indivíduo que expressa sua maneira de viver; e, modo de vida – que 

é o conjunto de hábitos, atitudes, valores, crenças e comportamentos de um agrupamento 

humano, para se compreender a apropriação privada da natureza como relação de negatividade, 

da qual decorre o acúmulo de capital, responsável pelo processo de degradação ambiental e 

pelo antagonismo de classe (MARX, 1988a, 1988b; CASSETI, 1991).

Dessume-se conflito epistemológico e teleológico da ciência moderna na 

abordagem dos problemas relacionados ao complexo e dialético processo de interação entre 

o Sistema Homem e o Sistema Ambiente. Há dificuldade metodológica baseada em concepção 

determinística, que trabalha com hipóteses baseadas nas relações causa-e-efeito conhecidas, 

adequadas às Ciências Físicas, nem sempre às Ciências Ambientais e inadequadas às Ciências 

Humanas. Nesses campos do conhecimento humano, nem sempre é possível estabelecer 

uma relação causal entre todos os fenômenos estudados, pois os efeitos não podem ser 

sempre conhecidos a priori. Ocorre aí o oposto do determinismo, que é o indeterminismo, 

requerendo apoio em técnicas de análise multivariada para o tratamento dos problemas 

atinentes e, sobretudo, uma ciência calcada na ética da relação do homem com a natureza.

1.1.7.3 Gestão ambiental urbana

A complexidade da dinâmica urbana evidencia a necessidade de adoção 

de práticas de gestão e seus respectivos instrumentos para alcançar os objetivos da 

sustentabilidade. A gestão ambiental é um conjunto de políticas, práticas administrativas e 

operacionais que leva em conta os múltiplos aspectos do BES, por meio de variadas formas 

de participação dos atores sociais interessados ou stakeholders. 
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Conforme teoria de Mumford (1998); Hardt (2000); Brito & Ribeiro (2003) e 

Hardt & Hardt (2008), a cidade é um fenômeno social, econômico e institucional que assu-

miu a sua forma metropolitana em período relativamente recente da história humana, mas é 

também um processo físico-territorial de conformação do espaço construído em permanente 

conflito com o ambiente não construído, expressando a dicotomia da relação homem e natu-

reza, uma marca da cidade moderna.

Na busca pela recomposição dos ambientes conflitantes, formulam-se 

postulados, princípios e normas, como a função socioambiental da cidade que se exerce 

respeitando os espaços livres afetados às funções naturais e culturais, por meio de uma 

gestão urbana sustentável. Nesse sentido, deve-se compreender que, 

[...] Em um conceito amplo, a paisagem pode ser interpretada como combinação dinâmica 

de elementos naturais (físico-químicos e biológicos) e antrópicos, inter-relacionados e inter-

dependentes, que, em determinado período de tempo, espaço e momento social constituem 

um conjunto único e indissociável, equilibrado ou não, em permanente evolução, produzindo 

percepções mentais e sensações estéticas, como um “ecossistema visto” [...] (HARDT & 

HARDT, 2008, p. 3)

A gestão urbana, assim, não prescinde da ecologia da paisagem como fun-

damento para a análise do espaço visual e a interpretação do grau de satisfação do cidadão 

em relação ao seu local de vivência. A gestão da paisagem é, portanto, um fundamento da 

qualidade de vida urbana, essencial à administração do espaço na busca de uma combinação 

dinâmica dos elementos que integram o Sistema Homem ou cultural e o Sistema Ambiente 

ou natural, conforme a linha de pensamento de Hardt & Hardt (2008). 

A despeito da importância dos espaços livres e das AVUs, em particular, a 

experiência urbanística na ALC enfrenta o desafio da gestão sustentável. Nesse sentido, 

a cidade em estudo, Goiânia, possui um sistema de proteção do Patrimônio Ambiental, 

constituído pelo conjunto do Patrimônio Cultural e Natural. Entrementes, esse sistema está 

inserido num contexto regional e tende a reproduzir o modelo de crescimento baseado na 

desertificação, fragmentação socioambiental e exclusão de expressivas parcelas da população 

aos benefícios locacionais e socioambientais da urbanização.

1.1.7.4 Qualidade de vida e BES

O termo qualidade de vida de uma população envolve as mais amplas 

condições socioambientais associadas às reais condições de acesso aos bens e serviços de 

cidadania, neles inclusos os bens ambientais, tangíveis e intangíveis, de maneira que, 

[...] As condições do ambiente de uma sociedade, somadas à organização interna do sistema 
humano societal, são os fatores principais que incidem sobre a qualidade de vida das pes-
soas. Dessa forma, a qualidade de vida pode ser utilizada como um conceito unificador que 
permite relacionar as necessidades humanas, os ambientes individuais e societais e o desen-
volvimento humano. [...] (BARBOSA, 1995, p. 206).
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Nesse sentido, tanto a qualidade de vida como o Bem-Estar Social – BES se 

associam ao estado de boa qualidade ambiental, pois ambos são provisionados pelo planeta 

Terra (PNUMA, 2010). Os critérios de avaliação da qualidade de vida são abstratos e de difícil 

mensuração, por envolverem uma série de elementos correlacionados, como padrão de vida, 

níveis de saúde e educação, de natureza qualitativa, que não são passíveis de medição direta. 

Eles têm que ser medidos de maneira indireta, por meio de indicadores que são quantidades 

diretamente mensuráveis. Os indicadores são instrumentos que reduzem uma grande 

quantidade de informações, provenientes de diversas fontes, a um número apropriado de 

parâmetros para análise e tomada de decisão. Um índice de bem-estar, de qualidade de vida ou 

de sustentabilidade, “[...] é um indicador sintético que busca agregar diferentes dimensões da 

realidade, para que se percebam, de forma aproximada, as condições de vida de determinado 

grupo social ou de toda a sociedade [...]” (SILVA FILHO & GOMES, 2004, p. 5).

1.2 O meio ambiente nas cidades latino-americanas

De acordo com ONU-HABITAT (2012), a América Latina e o Caribe – ALC 

é a região mais urbanizada do Planeta, embora seja uma das menos populosas em relação 

ao seu território, com uma densidade demográfica média de 29 hab.km-², que é bem inferior 

à densidade populacional dos países desenvolvidos. A urbanização na região duplicou na 

segunda metade do século XX, passando de 41% em 1950, para mais de 75% na atualidade. 

Simultaneamente, a região mostra uma importante concentração da atividade econômica nas 

cidades, que respondem pela geração de 2/3 do PIB total. A continuar esse ritmo, prevê-se 

para 2050 uma taxa de 90% de urbanização.

O crescimento demográfico e a urbanização latino-americana apresentam 

características peculiares relacionadas à estrutura da população regional que, em 1960, 

possuía uma taxa de crescimento anual de 2,75%, decaindo para 1,15% em 2012 e com 

previsão de 1% para 2030. A taxa de fecundidade que era de 5,8 em 1950, decaiu para 2,09 

em 2010, ao mesmo tempo em que a expectativa de vida saltou de 51,4 para 74,5 anos, no 

mesmo período (ONU-HABITAT, 2012). 

A dinâmica demográfica urbana na ALC limita-se ao crescimento natural, 

mas a população tende a concentrar-se nos centros urbanos da região, provocando o 

fenômeno da expansão física das urbes a um ritmo que supera de duas a três vezes o do 

incremento populacional. A tendência é a continuidade do processo de conturbação, pelo 

qual os municípios extrapolam seus limites administrativos, ligando-se fisicamente uns aos 

outros, num padrão de crescimento caracterizado pelo rápido processo de conversão do solo 

rural em urbano, pela supressão da cobertura vegetal, pelo uso e ocupação insustentável 

do solo, pela dispersão e baixo adensamento periurbano, pela fragmentação territorial e 

dos ecossistemas, pela segregação social, pelo elevado custo socioambiental e pela baixa 

qualidade de vida ou BES (PNUMA, 2010; PNUD, 2011a, 2011b; ONU-HABITAT, 2012).
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A dinâmica demográfica, com uma média anual de crescimento da população 

urbana inferior 2%, desde o ano de 2000, afastou o êxodo rural como o mais importante 

fator de urbanização. As transformações espaciais, tendentes à metropolização, passaram 

a ser ditadas pela conurbaçãoou modelo de expansão física das cidades nas regiões metro-

politanas. Passou-se a observar uma tendência secundária de formação de polos regionais, 

estabelecendo uma rede de cidades médias em convívio com as Regiões Metropolitanas.

Na região da ALC, os processos de expansão da fronteira agrícola e das cidades 

são fatores importantes de conversão dos ambientes naturais em ambientes não naturais. 

Tanto a expansão da fronteira agrícola, que responde pela maior taxa de desmatamento em 

extensão territorial, como a expansão urbana, que desempenha importante papel qualitativo, 

em face da intensidade do impacto que exerce sobre todos os elementos dinâmicos e 

estruturais dos ecossistemas, são fatores associados ao BES, que colocam em risco um ativo 

ambiental na ALC, que ocupa 15% da superfície terrestre, mas abriga 23% dos ecossistemas 

florestais do planeta; de outro lado, nessa região ocorre a maior taxa de desmatamento, 

representando 64% do total global entre 2000 e 2005 (PNUMA, 2010).

1.2.1 Fragmentação espacial e segmentação social

A região mais urbanizada do mundo é também a mais desigual em termos da 

distribuição de renda e do acesso a bens e serviços, às oportunidades de emprego e ao espaço 

público, dentre outros fatores que determinam o BES. A distribuição da riqueza do solo ou o 

efeito que esse tem sobre a distribuição da riqueza do país ou do PIB pode ser avaliada por 

meio do índice de Gini, um indicador utilizado pela ONU em 187 países. Esse coeficiente 

mede o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar entre os indivíduos, numa 

escala de zero até um: quanto mais próximo de zero, menor é a concentração da renda e 

menos desigual é a sociedade; quanto mais se aproximar de um, maior é a concentração de 

riqueza e mais desigual a sociedade. Esse índice não mede riqueza ou pobreza de um país, 

mas a homogeneidade econômica e social de um povo.

[...] Na América Latina e no Caribe – ALC, 20% da população mais rica têm em média uma 

renda per capita 20 vezes superior à renda dos 20% mais pobres; desde a década de 1970 que 

a média do índice de Gini na ALC supera a média mundial. [...] Os países latino-americanos 
e caribenhos mais desiguais (com um índice superior a 0,56) são, em ordem crescente, Bo-

lívia, República Dominicana, Brasil, Colômbia, Honduras e Guatemala. [...] A Venezuela 

era em 2009 o país com menor iniquidade de renda, com um índice de 0,41, no entanto, mais 

desigual que países como Estados Unidos ou Portugal, ambos com um valor de 0,38. [...]

São poucas as aglomerações para as quais se conhece o coeficiente de Gini. [...] Em linhas 

gerais, os coeficientes das cidades na ALC guardam relação de similaridade com os dos 

países respectivos, todos com níveis muito elevados de desigualdade. Na comparação do 

coeficiente de Gini de cidades selecionadas de países latino-americanas, o pior índice é o 
de Goiânia (GO) com 0,65 constituindo-se na cidade mais desigual da ALC [...]. (ONU-

HABITAT, 2012, p. 44-46) (grifamos).
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Além da desigualdade, a urbanização na ALC se caracteriza pela elevada pro-

porção de cidadãos em situação de pobreza e de indigência (tabela 01). 

Tab. 01. Porcentagem do total da população que vive em situação de pobreza e de indigência na 
América Latina e no Caribe – ALC e no Brasil, em particular, no período 1990 a 2009

Indicadores      Região/ano                 
ALC Brasil 

1990 2009 1990 2009

Pobreza
Nacional 48,3 33,1 48,8 24,9

Urbana 41,4 27,8 41,2 22,1

Indigência
Nacional 22,5 13,3 23,4 07,0

Urbana 15,3 08,8 16,7 05,5

                                    Fonte: adaptado de ONU-HABITAT (2012, p. 177-179).

De acordo com ONU-HABITAT (2012), as políticas nacionais de desenvolvimento 

postas em prática na ALC ainda não eliminaram o problema: em 1990, os pobres e indigentes 

perfaziam 70,8% da população total latino-americana, decaindo para 46,4% em 2009, mas, 

em número absoluto, o contingente populacional vivendo sob tais condições aumentou no 

mesmo período, estando largamente concentrado nos centros urbanos. Tal realidade configura 

um fenômeno complexo no qual as causas do estado de pobreza e da desigualdade econômica 

se expressam e se reforçam mutuamente por meio de cidades profundamente fragmentadas 

e segregadas, tanto do ponto de vista espacial como social.

O quadro de iniquidade existente na ALC se expressa no déficit quantitativo 

e qualitativo das moradias, dos serviços e dos espaços públicos nas cidades. A proporção da 

população urbana vivendo em condições de assentamento precário diminuiu relativamente 

de 33%, em 1990, para 24%, em 2010, mas, em números absolutos, aumentou de 106 para 

111 milhões de pessoas. Para a ONU-HABITAT (2012), assentamento precário é aquele que 

carece de uma ou mais das seguintes condições: habitação durável, espaço vital suficiente 

para, no mínimo, três pessoas, com acesso a água potável e saneamento adequado, assim 

como posse segura da terra.

No Brasil, o IBGE (2011) adota o termo aglomerado subnormal, que é 

conceituado como um conjunto constituído por, no mínimo, 51 unidades habitacionais 

majoritariamente carentes de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até 

período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, 

em geral, de forma desordenada e densa. Esse conceito permite abarcar a diversidade de 

assentamentos irregulares existentes e com designação variada no País, como favela, invasão, 

grota, baixada, comunidade, vila, ressaca, mocambo, palafita.

1.2.2 Mercado do solo e iniquidade

O mercado do solo possui a particularidade de não ser elástico, pois se 

trata de um recurso natural disponível em quantidade limitada e cujo preço é determinado 

por critérios de localização e de infraestrutura, financiado majoritariamente pelo poder 
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público. Smolka y Furtado (2001) e Morales-Schechinger (2005) ensinam que a efetivação 

da função econômica e social inerente da propriedade urbana depende das condições de 

regulamentação desse mercado, de políticas públicas para promover uma distribuição mais 

equitativa dos benefícios decorrentes da urbanização, por meio da fiscalização do uso do 

solo e da aplicação de ferramentas tributárias ou de obrigações não tributárias associadas 

ao planejamento, de maneira a recuperar a mais-valia fundiária para financiar a oferta de 

solo urbanizado, de infraestrutura, de habitação e da melhoria das condições de vida.

De acordo com os autores supra, a realidade latino-americana caracteriza-se por 

políticas de uso e ocupação do solo associadas a fenômenos especulativos, em decorrência da 

fraca regulamentação e fiscalização e da ausência da distribuição da mais-valia fundiária em 

benefício da cidade como um todo. Constata-se uma dualidade que se nutre das contradições 

entre ricos e pobres, entre cidade legal e cidade ilegal, mercado formal e informal de aquisição 

da terra, construções regulares e irregulares.

A evolução das condições habitacionais é inseparável da oferta, disponibi-

lidade e segurança dos espaços públicos, lugar por excelência de convivência e interação 

social, que se constituem eixos articuladores das cidades e seus serviços, desempenhando 

funções sociais, institucionais, ambientais, de mobilidade e recreação (PNUMA, 2010).

1.2.3 Espaços Livres públicos e biodiversidade

Numa região com elevados índices de desigualdade de renda e de oportunida-

des, o acesso aos benefícios da urbanização e dos Espaços Livres públicos em particular está 

estreitamente ligado ao status socioeconômico individual do cidadão. Os espaços públicos 

nas cidades da ALC se apresentam fragmentados, tanto na oferta como nas condições de 

acesso, segurança, localização, dentre outras. A fragmentação espacial se associa à segrega-

ção social relativa às condições de vida da população urbana. 

Em consequência da débil regulamentação do mercado imobiliário pelo 

poder público, as concessões de uso do solo nos marcos dos processos de expansão urbana 

reinantes na ALC agravam a iniquidade, produzem áreas destituídas de infraestrutura 

adequada e, inclusive, induzem a ocupação dos espaços públicos tradicionais para usos 

e atividades econômicas privadas formais e informais. Os impactos negativos da falta de 

espaços públicos aumentam com a precariedade das habitações, dentre outras condições, 

o reduzido espaço vital interno por pessoa, criando uma dupla reclusão urbana. Por isso, a 

oferta de espaços públicos, nos bairros populares, transforma-se em alternativa de elevado 

potencial de sustentabilidade econômica, social e ecológica, mediante intervenções de 

baixo custo.

De acordo com os organismos especializados da ONU, são escassos os 

estudos sobre os espaços públicos nas cidades da ALC, tanto nos seus aspectos qualitativos, 
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relativos às funções legais ou sociais, como nos quantitativos. As medições quantitativas 

mudam de acordo com a definição de espaço público stricto sensu, como praças e parques, 

ou de espaço público lato sensu, como área não edificada, calçadas, vias e espaços para 

pedestres, zonas desportivas, alamedas, jardins, verde de acompanhamento viário, zonas de 

reserva florestal ou de preservação ambiental.

[...] A conservação da biodiversidade urbana, semiurbana e periurbana é um dos grandes 

desafios que enfrentam as cidades latino-americanas e caribenhas [...], submetidas a intensos 

processos de depreciação do capital natural, com a inexorável perda dos serviços ambientais 

associados [...] (PNUMA, 2010, p. 157-8).

1.3 População e ambiente urbano no Brasil

De acordo com IBGE (2012a), a população brasileira atingiu 195,2 milhões 

de habitantes, com uma densidade demográfica de 22,9 hab.km-2 e desigualmente distribuída 

no território, pois no Estado do Amazonas, com área correspondente a 18,4% do total 

nacional, a densidade demográfica é de 2,3 hab.km-2, enquanto no DF, que tem área inferior 

a 0,1% do território, o adensamento humano alcança 462,1 hab.km-2. A população urbana 

brasileira aumentou 165% em 30 anos, com uma taxa de urbanização de 85%. As dez regiões 

metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, 

Curitiba, Recife, Goiânia e Porto Alegre) abrigam 1/3 da população total, num espaço 

geográfico de apenas 43 mil km², correspondente a apenas 0,5% do território nacional.

A realidade goianiense se insere no quadro geral latino-americano e mantém 

harmonia com o quadro nacional em termos da relação população e ambiente. A capital 

goiana possui uma população de 1.301.892 habitantes e uma taxa de urbanização de 99,6%. 

Instituída pela LC nº 27, de 30.12.1999, alterada pela LC nº 78, de 25.03.2010, Goiânia e 

mais 19 municípios, legalmente conurbados, formam a nona Região Metropolitana do país, 

habitada por 2.238.058 pessoas (35% da população do estado de Goiás). A mesorregião 

metropolitana de Goiânia, Anápolis, Brasília e do entorno do DF concentra 3,5% da popu-

lação brasileira e 2,8% do PIB nacional, com renda média per capita de R$ 16,6 mil, sendo 

suplantada, nesses dados, somente pelas mesorregiões metropolitanas de São Paulo e do Rio 

de Janeiro (IBGE, 2010, 2011).

O principal vetor de crescimento econômico da cidade goianiense se 

concentrava no setor de serviços com 84% do seu PIB (serviços médicos e farmacêuticos 

e comércio varejista – especialmente têxtil e de roupas); a indústria representava 15% e a 

agricultura forneceu uma contribuição apenas residual (IBGE, 2010). Há, portanto, uma forte 

pressão sobre a capacidade de suporte dos ecossistemas urbanos. Esses estão submetidos, 

por um lado, à intensa demanda por RNs e seus consequentes impactos ambientais e, por 
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outro lado, a pressões crescentes em face dos déficits de infraestrutura, habitação, educação 

e saúde pública. Esse quadro torna urgente a formulação e aplicação de políticas estratégicas 

para adequar o meio urbano ao BES.

1.3.1 Apertada síntese dos desafios urbanísticos

As metrópoles crescem acima da capacidade de suporte dos ecossistemas. 

Um dos impactos mais graves se relaciona ao ciclo hidrológico: as bacias hidrográficas não 

possuem capacidade de atendimento da demanda, gerando déficits no abastecimento público, 

que se transformam em crise quando as demandas atingem entre 10 e 20% das descargas 

totais médias dos rios da região; se as demandas ultrapassarem os 20%, o recurso água se 

transforma em fator limitante ao desenvolvimento socioeconômico urbano. Atualmente, 10% 

dos habitantes não são atendidos por adequado sistema de abastecimento público no Brasil. 

A solução desse problema passa pela integração de políticas de desenvolvimento dos solos 

urbano e rural, pois uma metrópole com um milhão de habitantes gera uma demanda de 5m³/s 

de água potável, requerendo, em consequência, a preservação de uma bacia hidrográfica de 

1.200km² (REBOUÇAS, 1994).

Frente a tal quadro, o combate ao racionamento e a crise do abastecimento 

das cidades brasileiras passa pela adoção de planos de manejo de recursos hídricos com base 

nas bacias hidrográficas. Por sua vez, o planejamento urbano deve adotar uma metodologia 

baseada no saneamento ambiental, abrangendo questões que se integram entre si – meio 

ambiente, infraestrutura e saneamento (água, esgoto, lixo e drenagem pluvial), com os aspectos 

socioeconômicos da qualidade de vida (saúde, educação, lazer etc.). Parcelas expressivas da 

população urbana estão privadas dos serviços urbanos essenciais à saúde pública e ao meio 

ambiente saudável. O problema ambiental básico reside na falta de tratamento de 64,7% 

do esgoto sanitário que é coletado diariamente e que é lançado in natura no solo ou nos 

mananciais. Odéficit na cobertura de sistema adequado de esgotamento sanitário atinge 124 

milhões de pessoas (IBGE, 2010; BRASIL, 2008).

No Brasil, outro problema ambiental é o lixo urbano, cuja produção domiciliar 

diária é de 130 mil toneladas. Os serviços de coleta atendem 91,2% dos domicílios, mas não 

atendem 12 milhões de pessoas em todo o País. Aliado ao déficit de cobertura, a qualidade 

do serviço prestado é precária, uma vez que ocorre disposição final inadequada, a céu aberto, 

na esmagadora maioria dos municípios, prejudicando o solo, as águas e a saúde pública. 

Tanto pela elevada produção per capita, como pela forma de lançamento e de disposição dos 

resíduos urbanos, verifica-se o esgotamento da capacidade de ciclagem dos ecossistemas 

afetados e o comprometimento dos RNs. De acordo com a TGS, esses elevados outputs dos 

ecossistemas urbanos são os sintomas típicos de um sistema fechado, regulado em tendência, 

propenso à crise e à ruptura do seu funcionamento.
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1.3.2 A desigualdade regional e social

Os déficits de saneamento urbano, segundo os dados censitários, afetam 

desigualmente as regiões, sendo mais acentuados naquelas mais desfavorecidas economi-

camente. Os domicílios urbanos atendidos por esgotamento sanitário variam de menos de 

dois por cento, na região Norte, para pouco mais de setenta por cento, na região Sudeste. 

Nas regiões Norte e Nordeste, cerca de quarenta e cinco por cento e de trinta e seis por cento 

das residências, respectivamente, não são atendidas por serviço de coleta de lixo urbano, 

enquanto nas regiões Sul e Sudeste, esses percentuais são da ordem de treze por cento, 

respectivamente (BRASIL, 2008; IBGE, 2010).

Além da desigualdade regional, as cidades brasileiras e, principalmente, as 

regiões metropolitanas, caracterizam-se por forte segregação social e espacial. A segregação 

social se expressa na segregação espacial, e ambas decorrem de políticas públicas excludentes. 

A segregação socioambiental revela a dimensão do dilema urbano atual, implicando em 

enormes investimentos de recursos públicos nas áreas de infraestrutura e de saúde pública. 

A política de saneamento ambiental urbano exclui a população de baixa renda: um terço das 

residências sem saneamento refere-se a famílias com ganhos inferiores a 3 salários mínimos; 

nessa mesma classe de renda estão mais da metade dos domicílios urbanos que não são 

atendidos pelo serviço de esgotamento sanitário, por rede de esgotos ou por fossas sépticas, 

contribuindo para o recrudescimento e persistência de doenças endêmicas e epidêmicas no 

meio urbano brasileiro e para a incidência preocupante de doenças, como febre amarela, 

hanseníase, tuberculose, hepatite e malária (ONU-HABITAT, 2012). 

A população urbana possui, em geral, quatro estratos diferenciados de 

composição e densidade distintas. O primeiro estrato é formado pelos habitantes das “áreas 

organizadas” da cidade e que desfrutam os serviços públicos implantados. O segundo estrato 

é formado pelos habitantes das “áreas periféricas” da cidade, de urbanização mais recente 

e relativamente planejada. Esse estrato é composto pela população pobre que não desfruta 

de serviços públicos adequados. O terceiro estrato é formado pelas populações que vivem 

em condição de pobreza nas áreas sem urbanização regular. O quarto estrato é formado 

pela população que vive em condição de indigência, que habita ou permanece nas ruas e 

nos espaços públicos. Esse estrato compõe um quadro típico da degradação urbana latino-

americana e brasileira, sendo constituído pelos segmentos sociais do segundo e terceiro 

estratos citados, que foram excluídos do processo de desenvolvimento nacional e local.

O crescimento da população na periferia é o triplo do que ocorre na cidade 

como um todo. O fenômeno relaciona-se ao crescimento espacial desigual da população 

brasileira. Essa tendência confere um caráter anárquico à urbanização do país, em prejuízo 

da qualidade de vida urbana ou BES. Esse fenômeno também está associado à degradação 

ambiental, que afeta mais fortemente os grupos de baixa renda. As populações mais carentes 

estão assentadas em condições insalubres de habitação, ocupando espaços urbanos desprovi-

dos de infraestrutura, de alto risco, sujeitos a enchentes, deslizamentos e processos erosivos.
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O Censo Demográfico mostra que 11,4 milhões de pessoas, equivalentes a 

6% da população recenseada, vive atualmente em aglomerados subnormais (IBGE, 2011). 

Esse dado demonstra a continuidade de um ciclo no qual persistem condições inadequadas 

de vida, associadas às más condições de uso do solo. O ambiente agredido volta-se, não só, 

mas principalmente, contra a população pobre, mostrando a interrelação entre os dramas 

social e ambiental.

O quadro nacional, acima exposto, reproduz-se em Goiânia, como se vê na 

tabela 02, que mostra a estimativa do déficit habitacional de 176.349 famílias, sendo 58.789 

famílias que não possuem domicílio próprio, das quais 7.000 estão assentadas em áreas de 

risco, além de 64.000 famílias que habitam loteamentos irregulares, perfazendo 15,85% dos 

goianienses, distribuídos em 15% do território municipal. Dois terços das famílias goia-

nienses que habitam as áreas de posse têm renda de até 3 salários mínimos. Depreende-se 

desses dados que o combate ao déficit habitacional e outras formas de iniquidade passa pela 

redução da desigualdade econômica, mediante políticas públicas de distribuição da renda e 

da promoção da equidade. 

Tab. 02. Aglomerados subnormais em Goiânia/GO

Áreas subnormais Quantidade Nº domicílios População % da população

Áreas de posse 178 15.074 58.789  5,39

Loteamentos irregulares  80 29.007 64.000 10,46

Total 258 44.081 176.349 15,85

              Fonte: Seplam (2007, p. 240).

1.3.3 Nas políticas públicas inclusivas da década 2003-2013 estão insertas as estratégias
         da sustentabilidade urbana

Os dados da fig. 01 mostram que, no nosso país, políticas públicas de inclusão 

social têm logrado êxito nas últimas décadas. Entre 1995 e 2000, houve uma queda de 0,6 

pontos no coeficiente de Gini (x100) brasileiro, o que equivale a 0,12 pontos por ano nesse 

período. Entre 2001 e 2006, a queda de 3,45 pontos, equivalente a 0,7 pontos ao ano, impôs 

uma redução de 5,8% na desigualdade durante cinco anos ou 1,1% ao ano.

O combate à desigualdade e a promoção do nível de equidade requerem 

aplicação de um arsenal amplo e variado de políticas públicas, além da elevação da renda 

média familiar per capita e sua correspondente distribuição. 

Pelo exposto, a última década no Brasil se caracterizou pela inclusão 

socioeconômica, mas pondera-se que a evolução da distribuição da renda familiar e suas 

políticas socioeconômicas, para lograrem êxitos, devem considerar a contribuição de 

Amartya Sen à Teoria da Decisão Social – TDS, que consiste em incorporar aos paradigmas 

convencionais a função BES. Essa função multiplica a renda familiar média – RM pelo nível 

de equidade – NE, isto é: BES = (RM x NE)/100 (IPEA, 2012). 
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Fig. 01. Evolução do Coeficiente de Gini no Brasil 1995-2011. Fonte: Elaboração própria; base de dados IPEA, 2012; PNADs 
1995-2011. (BES – Bem-Estar Social ou Humano; NE – Nível de Equidade; RM – Renda Média per capita)

Entrementes, de 2007 a 2011, houve uma diminuição da intensidade de queda 

para 2,5 pontos ou 0,6 ponto anual, demonstrando que a promoção da equidade depende de 

várias políticas públicas, conforme ensina Soares (2010, p. 366-367):

[...] Se o Brasil vai continuar na sua trajetória rumo à igualdade, há que se pensar em outras 

políticas que ainda não levaram à redução da desigualdade: a política tributária, as políticas 

para a redução de desigualdades raciais, as políticas para a redução de desigualdades regio-

nais, a política industrial e, é claro, melhorias na política educacional. [...].

Logo, a desigualdade funciona como um fator redutor de BES em relação ao 

nível da renda média. Por exemplo, a RM de 763 reais mensais por brasileiro seria o valor do 

BES se a equidade fosse plena. Mas, na verdade, corresponde ao NE de 47,3% deste valor, 

ou BES de 361 reais, dada a desigualdade atual brasileira. Nesse contexto, combinando 

indicadores RM, coeficiente de Gini, NE e função BES, estão insertos os instrumentos 

estratégicos de promoção do desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida, abordados 

no presente trabalho.
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1.4 Os fundamentos da política de desenvolvimento urbano sustentável no Brasil

De acordo com Paty (2005), a busca da compreensão racional está estreita-

mente ligada à história das ciências, das técnicas, da filosofia, das relações entre construção 

social e historicidade. Em tais relações se incluem, dentre outros aspectos, por óbvio, o 

direito ao meio ambiente que requer abordagem de extrema complexidade. A ampliação da 

inteligibilidade racional formulada pelo autor proporciona abertura à postulação de condi-

ções essenciais sem as quais nenhum objeto poderia ser conhecido.

1.4.1 Princípios e Postulados 

O princípio do desenvolvimento sustentável encontra-se impregnado de 

caráter eminentemente constitucional, ex vi art. 225 da Carta Magna, já que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado deve ser preservado para as atuais e futuras gerações. Esse princípio 

fundamenta-se numa política ambiental integrada ao desenvolvimento econômico, por meio da 

gestão racional dos RNs. No mesmo diapasão da norma, com apoio na doutrina prevalecente, a 

jurisprudência reconheceu o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um típico “[...] 

direito de terceira geração, de altíssimo teor de humanismo e universalidade, que assiste, de 

modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano [...]” (BRASIL, 2005, p.7)2.

Segundo Milaré (2011), Amado (2012) e Machado (2012), o desenvolvimento 

sustentável é um princípio que atende as necessidades intergeracionais no sentido das 

transmissões adjacentes, herdadas, transmitidas e adquiridas dos bens ambientais de uso 

comum do povo, bem como as necessidades transgeracionais de transmissão de processos 

ambientais essenciais à manutenção das condições saudáveis de vida. Em suma, busca-se 

evitar que acontecimentos ambientais catastróficos de causas antrópicas sejam transmitidos 

aos descendentes. Por isso, a proteção do meio ambiente é conditiosine qua non ao avanço 

tecnológico, pois assegura um grau mínimo de sustentabilidade ao desenvolvimento humano.

Epistemologicamente, os postulados são proposições admitidas como 

verdade, sem a necessidade de demonstração, mas cujo caráter não é aparente, sendo, 

portanto, algo que se assume como válido, não como um dogma, mas como uma das 

condições a vigorar para um dado modelo. Um postulado fundamental ao desenvolvimento 

sustentável é a precaução.

O Estado brasileiro assumiu compromissos internacionais para com o 

desenvolvimento sustentável, como signatário da Declaração do Rio de Janeiro, aprovada 

na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em 1992, 

segundo a qual, o princípio da precaução deve ser observado diante da ameaça de danos sérios 

ou irreversíveis e quando a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada para 

postergar medidas preventivas viáveis contra a degradação ambiental (CNUMAD, 1992).

2 BRASIL. STF. ADI contra o art. 1º da MP nº 2.166-67, de 24.10.2001, na parte em que alterou o art. 4º, caput e §§ 1º ao 
7º da Lei nº 4.771/65. Reqte. Procurador-Geral da República. Reqdo Presidente da República. Tribunal Pleno - RTJ 158/205-
206, Rel. Min. Celso de Mello, em 1º set. 2005.
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Mais do que um princípio, a precaução é um postulado articulado com base em 

dois pressupostos: a possibilidade de que condutas humanas causem danos coletivos vinculados 

a situações catastróficas que podem afetar o conjunto de seres vivos (perigo de dano grave 

ou irreversível) e a falta de evidência científica (incerteza) a respeito da existência do dano 

potencial. Tem-se, assim, um importante conceito a ser aplicado em face de ação humana que 

envolva situação de perigo abstrato, com o intuito de inibir o risco de perigo potencial, conceito 

esse, orientador de outras normas, sejam elas de significado ético, técnico ou jurídico.

No âmbito da ciência ambiental, os postulados jurídicos são os elementos 

formais que definem métodos de aplicação de outras normas, que estruturam a interpretação 

de princípios e regras mediante a exigência, mais ou menos específica, de relações entre 

elementos com base em alguns critérios, podendo, assim, ser chamados de supernormas.

Existem os postulados hermenêuticos e os postulados aplicativos. Os 

postulados hermenêuticos são proposições que criam a possibilidade de se obter uma correta 

compreensão do ordenamento, seja jurídico, seja técnico, a exemplo dos postulados da 

unidade, da coerência e da hierarquia que apontam para a interpretação das normas como 

um sistema que relaciona a parte ao todo, na medida de sua interdependência, dentro de uma 

estrutura escalonada e hierárquica. Tais postulados se adequam à concepção holística da 

sustentabilidade global, em conformidade com a TGS de Bertalanffy (1977). Já os postulados 

aplicativos são normas que definem métodos ou critérios de aplicação de outras normas, 

ditas de segundo grau. Poder-se-á dizer, quanto ao direito ambiental, que o postulado da 

precaução define a aplicação dos princípios da precaução propriamente dita, da prevenção e 

do poluidor-pagador.

Diante do objetivo estratégico da sustentabilidade das ações humanas, o 

bem jurídico meio ambiente, de uso comum do povo, encontra proteção no princípio da 

precaução, toda vez que a ação pretendida envolver os elementos do risco de lesão ao 

patrimônio ambiental e da incerteza ou dúvida quanto ao nível de conhecimento científico 

ou técnico disponível envolvendo determinada ação ou empreendimento. Em consequência, 

o princípio da precaução aplica-se mediante obrigação de não fazer (arts. 250 e 251 do CC). 

Ou, dito de outra maneira, cabe à sociedade o direito de exigir e, ao obrigado, o dever de 

abster-se do desenvolvimento da ação, atividade ou empreendimento que envolva impactos 

criticamente significativos de gravidade irreversível e abrangência global.

Por sua vez, envolvido o elemento risco de lesão, mas existindo técnica 

disponível de proteção à integridade do bem jurídico, dentro dos padrões sustentáveis 

de produção e consumo, então, aplicam-se os princípios da prevenção e do poluidor-

pagador, consistentes na adoção da técnica recomendada de controle ou de mitigação e de 

internalização dos custos pelo agente poluidor/degradador. Por conseguinte, tais princípios 

aplicam-se mediante obrigação de fazer (arts. 247 e 249 do CC), ou da adoção das medidas 

estabelecidas pelo órgão competente no ato do licenciamento ou da autorização, conforme 

normas e procedimentos pertinentes.

Em se tratando do direito fundamental ao meio ambiente, o postulado cons-

titucional da precaução implica adoção de vários princípios e mecanismos preventivos, que 

permitem o alcance do objetivo de salvaguarda dos bens juridicamente protegidos, diante da 
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ameaça de ocorrência de danos irreparáveis ou irreversíveis, que tornam impossível retornar 

ao status quo anterior os componentes estruturais e dinâmicos do meio ambiente, afetados 

por certos impactos humanos degradantes ou poluidores. A precaução segue o adágio “é 

melhor (e menos oneroso) prevenir do que remediar”.

Uma das formas de se efetivar o princípio da precaução é o estabelecido 

no art. 225, § 1º, III, IV e V da CF, que incumbiu ao Poder Público definir espaços 

territoriais e seus componentes a serem legalmente protegidos, bem como a realização do 

EPIA e o controle das atividades impactantes. Essa forma de efetivação do desenvolvimento 

sustentável encontra amplo respaldo na jurisprudência, verbis:

[...] É lícito ao Poder Público – qualquer que seja a dimensão institucional em que se 

posicione na estrutura federativa (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) – 

autorizar, licenciar ou permitir a execução de obras e/ou a realização de serviços no âmbito 

dos espaços territoriais especialmente protegidos, desde que, além de observadas as restrições, 

limitações e exigências abstratamente estabelecidas em lei, não resulte comprometida a 

integridade dos atributos que justificaram, quanto a tais territórios, a instituição de regime 

jurídico de proteção especial, cf. art. 225, § 1º, III da Constituição Federal [...] (BRASIL, 2006)3.

Portanto, os espaços legalmente protegidos – ELPs decorrem do princípio 

da obrigatoriedade da proteção ambiental estatuído no texto constitucional, não sendo 

cabível a sua inobservância, sobretudo em se tratando de atividades e empreendimentos de 

ocupação e expansão urbana, no que tange aos danos que possam causar ao meio ambiente. 

1.4.2 Requisitos de sustentabilidade urbanística

A lei federal de parcelamento do solo urbano estabeleceu requisitos urbanísti-

cos de loteamento, fundamentados na melhoria da qualidade de vida. Estabeleceu para todo 

o Brasil normas imperativas, visando a um mínimo de conforto para o morador, dotando a 

área loteada de equipamentos urbanos e comunitários. A essas exigências urbanísticas, o 

projeto de loteamento está submetido aos requisitos fundamentais, quanto ao local a ser par-

celado, vedado em terreno encharcado, sujeito à erosão ou inundação, em áreas marginais 

aos cursos d’água ou naqueles locais que impliquem em risco de vida ou perigo à saúde 

humana (MACHADO, 2012).

Sendo o parcelamento uma competência típica dos municípios que, na 

hierarquia dos poderes, é o mais próximo do povo, pode-se avaliar que as mazelas urbano-

ambientais e sociais refletem a insuficiente consciência da cidadania brasileira. Esse quadro 

precisa mudar urgentemente. A questão urbana necessita ser colocada na pauta política, 

técnica e científica e ser tratada com prioridade nos centros de decisão da sociedade brasileira. 

Para os ecólogos humanos, o desenvolvimento social é o resultado do aprimoramento 

constante das interações entre o homem e o meio ambiente, tanto físico como biológico ou 

social. Esse aprimoramento é consequência da adaptação evolutiva do ser humano, bem 

como da aquisição de novas aptidões físicas, intelectuais, sociais e políticas.

3 BRASIL. STF. Medida Cautelar na ADIN - Proc. 3.540/DF. Rel. Min. Celso de Mello. DJ 03 fev. 2006.
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Segundo Dansereau (1999), o BES pode ser um dos efeitos do desen-

volvimento social; o primeiro é um indicador econômico do segundo. Além do econômico, 

existem outros indicadores do desenvolvimento social que estão relacionados à satisfação 

das necessidades integrais do ser humano, no tocante ao indivíduo, à sociedade e ao 

destino da nossa espécie. Por isso, o autor critica a sociedade de consumo, que tenta confun-

dir os dois conceitos, difundindo propositadamente a ideia da “economia do bem-estar”, que 

implica em fazer prosperar a produção e a venda de mercadorias, como estratégia de cresci-

mento do comércio e da indústria. Não se deve entender que essa crítica de Dansereau, pelos 

seus próprios fundamentos, se volte contra a Teoria Econômica do Bem-Estar, da economia 

ecológica, como se expõe na Seção 5.1. O autor critica a formulação keynesiana4, pois não é 

desenvolvimento, aquele calcado em políticas baseadas no poder de compra, especialmente 

de bens de consumo. Essa doutrina da economia tradicional resultou numa falácia, como no 

Brasil dos anos 70 – “crescer o bolo para depois repartir”. A riqueza produzida ficou concen-

trada nas mãos de poucos, agravou as desigualdades regionais e sociais, concentrou a renda, 

gerou instabilidade e exclusão social crescente.

Por sua vez, o desenvolvimento urbano, extremamente demandador de recursos 

e gerador de produtos degradadores e poluidores, requer a formulação de uma política de 

desenvolvimento sustentável, voltado às estratégias de satisfação das necessidades do 

presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias 

necessidades (WCED, 1987). A ideia da sustentabilidade, embora não seja consensual, 

contém uma sensibilidade que dificulta a sua definição clara. A experiência urbanística em 

curso na ALC sugere que é mais fácil definir o que não é sustentável, por exemplo, uma 

política urbana de expansão física reproduzirá a desigualdade e a segregação socioambiental 

(PNUMA, 2010; ONU-HABITAT, 2012). Daí a importância do debate sobre o instrumental 

urbanístico, a recuperação da mais-valia fundiária e sua repartição, voltada para os segmentos 

sociais e os fragmentos espaciais, ambos carentes de proteção socioambiental, tudo de acordo 

com a função socioambiental das cidades.

1.4.3 Funções socioambientais da propriedade e da cidade 

Em face das implicações ambientais resultantes da aplicação dos princípios 

expostos, exsurge, nesse ponto, a preocupação com a possível limitação ao direito de 

propriedade, que é uma das garantias fundamentais do cidadão, ao lado do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade e à segurança (art. 5º caput da CF).

A absolutização do direito de propriedade poderia levar à supressão dos 

princípios relacionados ao desenvolvimento sustentável. E tal não pode ocorrer, pois, dentre 

os requisitos básicos do direito à propriedade pública ou particular, a Constituição Federal 

estabeleceu a função socioambiental, como um dos seus atributos a ser obrigatoriamente 

exercido, tanto no campo (art. 186, II da CF), como nas cidades (art. 182, caput, § 2º da CF).
4 Termo relativo à doutrina formulada por John Maynard Keynes (1883 – 1946), economista e financista britânico que 
propugnou a intervenção do Estado na economia capitalista, contribuindo para a recuperação dos países ocidentais arrasados 
pela Segunda Guerra Mundial. Sua doutrina baseia-se no princípio da tendência natural do ser humano para o consumo, que 
seria limitado apenas pelo poder de compra. 
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Em perfeita harmonia para com a Lei Maior, o Código Civil determina no art. 1.228, § 1º, 

que “[...] o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades 

econômicas e sociais e de modo que sejam preservadas [...] a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 

poluição do ar e das águas [...]”.

A norma constitucional e infraconstitucional encontra respaldo unânime na 

doutrina, que não enxerga limitação ao direito proprietário exigir-se o cumprimento de um 

dos atributos relativos às funções sociais e/ou ambientais da propriedade, verbis:

[...] A função socioambiental não configura simples limitação ao exercício do direito de 
propriedade, e sim tem caráter endógeno, apresentando como quinto atributo, ao lado do uso, 
gozo, disposição e reivindicação. Na realidade, operou-se a ecologização da propriedade. 
[...] (AMADO, 2012, p. 52).

O respeito à natureza é, assim, uma caraterística da configuração estrutural do 

direito da propriedade urbana e, portanto, um fundamento da ordem urbanística estabelecida 

nos dispositivos do art. 182 da CF, segundo os quais a política de desenvolvimento urbano 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem-estar de seus habitantes. 

1.4.4 Competências Federativas e Ordem Urbanística

A Constituição Federal repartiu as incumbências entre os entes federativos, 

como se ilustra na figura 02, seguindo o modelo tripartite de competência: competência 

privativa da União, prevista no seu art. 22, para legislar exclusivamente sobre água, energia, 

recursos minerais e nucleares; competência concorrente entre União, Estados e DF, prevista 

no seu art. 24, para legislar e estabelecer normas gerais sobre a matéria ambiental; e 

competência comum entre União, Estados, DF e Municípios, prevista no seu art. 23, para 

administrar sobre a matéria ambiental.

Fig. 02. Competência tripartite entre União, Estados, DF e Municípios. Fonte: adaptado de Antunes (2012).
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Para o cumprimento da exigência constitucional de promoção do desenvol-

vimento sustentável, os Municípios são dotados de competências, ao lado da União, dos 

Estados e do Distrito Federal – DF, como entes organizativos, administrativos e políticos 

autônomos da República Federativa do Brasil (arts. 1º e 18 da CF). 

As diretrizes, os princípios e os objetivos da política de desenvolvimento 

urbano, estabelecidos nos arts. 182 e 183 da CF se fundam no conceito da função socioam-

biental da propriedade urbana, a ser efetivada dentro de um ordenamento de natureza pública 

e de interesse social, no qual o uso da propriedade pública e privada deve ser exercido em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental, podendo o Poder Público municipal lançar mão do parcelamento e edificação 

compulsórios, do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, progres-

sivo no tempo e no espaço, da desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 

pública com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, asse-

gurados o valor real da indenização e os juros legais.

1.4.4.1 O Estatuto da Cidade – EC/2001

De acordo com art. 1º, parágrafo único da Lei nº 10.257, de 10.07.2001, o 

Estatuto da Cidade constitui o instrumental de efetivação das diretrizes constitucionais de 

política urbana, por meio do estabelecimento de normas de ordem pública e interesse social 

que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

O objetivo geral do EC/2001 é o pleno desenvolvimento das funções 

socioambientais da cidade, conforme diretrizes estabelecidas no seu art. 2º, incisos I a XI, dentre 

os quais se destacam a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como garantias 

fundamentais à moradia, ao trabalho e ao lazer, bem como ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana e aos serviços públicos, para as atuais e as futuras gerações.Tais objetivos 

serão alcançados mediante gestão urbana democrática, participativa e cooperativa entre os 

governos, a iniciativa privada e todos os setores da sociedade no processo de urbanização, 

promovendo-se o planejamento do desenvolvimento das cidades e da distribuição espacial e 

territorial, assim como o ordenamento, controle do uso e do parcelamento, da edificação ou 

do uso excessivo ou inadequado do solo.

Os objetivos estatutários não se limitam ao ambiente intraurbano, requerendo 

a necessária integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, assim 

como a adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

sustentável. Nesse aspecto, os objetivos ganham contornos de equidade, mediante justa 

distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, promovida por 

meio de adequados instrumentos de política econômica, tributária e financeira, privilegiando 

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

sociais. Ou seja, dentre os objetivos legais a serem perseguidos pelas cidades e seus cidadãos, 

destaca-se a Repartição da Mais-Valia Fundiária, que é a recuperação dos investimentos do 
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Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos, e sua correspondente 

distribuição para o alcance das metas de proteção, preservação e melhoria do meio ambiente 

natural e construído, assim como de regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas 

por população de baixa renda.

O EC instrumentalizou o Poder Público para o alcance dos objetivos gerais 

acima citados, conforme seu art. 4º, quais sejam: o planejamento municipal por meio do 

plano diretor, zoneamento e gestão orçamentária participativa; os instrumentos tributários 

e financeiros, como a contribuição de melhoria; os institutos jurídicos e políticos como 

referendo popular e plebiscito, desapropriação, demarcação urbanística para fins de 

regularização fundiária, limitações administrativas, tombamento e criação de Unidades de 

Conservação – UCs; além dos instrumentos urbanísticos citados, como OODC, TDC, OUC; 

assim como as ferramentas de controle da qualidade ambiental, como Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental – EIA e Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV.

De acordo com Saboya (2007), os princípios do desenvolvimento sustentável, 

da função social da cidade, da equidade e da gestão democrática são fundamentais para o 

alcance dos objetivos estratégicos da cidade sustentável. O princípio do desenvolvimento 

sustentável, instituído nos incisos I, VIII e XII do art. 2º, normatiza a lógica da justiça inter-

geracional, mediante garantia do direito a cidades sustentáveis. O princípio da função social 

da cidade está associado ao do desenvolvimento sustentável, significando a vinculação do 

desenvolvimento urbano (caput do art. 182 da CF), com o direito ao meio ambiente (art. 225 

da CF) e com o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

urbana, ao transporte e de serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as atuais e futuras 

gerações, voltado à eliminação da pobreza e à redução das desigualdades sociais. 

Já o princípio da equidade, insculpido nos incisos X, XI, e XIV do art. 2º do 

Estatuto da Cidade – EC, orienta a justa distribuição dos benefícios e ônus consequentes 

do processo de urbanização, bem como a necessidade de regularização fundiária como forma de 

inclusão social, instituindo instrumentos que permitem recuperar uma parte da valorização 

de imóveis privados ocasionadas por investimentos públicos (art. 2º, XI). Enfatiza Saboya, 

na obra citada, que a efetivação dos instrumentos de política urbana depende da gestão 

democrática, da participação dos diversos segmentos da comunidade (arts. 2º, II e 43 a 45), 

da gestão orçamentária participativa (art. 4º, III, f), do referendo popular e plebiscito (art. 

4º, V, s) e outros previstos no EC para a execução de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano.

1.4.4.2 O Plano Diretor – PD

Por sua vez, o Plano Diretor, previsto no § 1º do art. 182 da CF, enquanto 

instrumento básico de ordenação da função social da cidade e da propriedade se constitui um 

conjunto de normas obrigatórias para aglomerados com mais de vinte mil habitantes, elabo-

rado por lei municipal específica, com a função de integração do processo de planejamento 

municipal, de regulação e de ordenamento das atividades e dos empreendimentos do próprio 
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Poder Público Municipal e das pessoas físicas ou jurídicas, de Direito Privado ou Público, 

de crescimento e da transformação, tanto na zona urbana como na rural.

Entre os autores, é unânime a avaliação do PD como instrumento como de 

extrema importância jurídica e urbanística. Machado (2012, p. 369) enfatiza a visão jurídica:

[...] O Plano Diretor tem prioridade sobre outros planos existentes no Município ou que pos-
sam vir a ser instituídos. O termo “diretor” tem dimensão jurídica considerável, pois é um 
plano criado pela lei para fazer com que as outras leis municipais, decretos e portarias, ante-
riores ou posteriores, tenham que se ajustar ao plano diretor. O plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual devem incorporar as diretrizes e as prioridades contidas 
no plano diretor (art. 40, §12 da Lei 10.257/2001)  [...].

De um ponto de vista urbanístico, o PD se constitui num importante:

[...] documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos consensuados para o Município e 
estabelece princípios, diretrizes e normas a serem utilizadas como base para que as decisões 
dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto pos-
sível, na direção desses objetivos. [...] (SABOYA, 2007, p. 39).

Em conformidade com a função socioambiental das propriedades urbana e 

rural, determinadas no § 2º do art. 182 e no art. 186 pela CF, o art. 40 do EC definiu o Plano 

Diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, das 

funções sociais da cidade e de garantia do bem-estar de seus habitantes. O conceito cons-

titucional mínimo do Plano Diretor foi ampliado pelos arts. 41 e 42 do EC, para um leque 

maior de cidades e com um elenco de providências necessárias à efetivação das diretrizes da 

sustentabilidade urbana.

O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes; 

integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; onde o Poder Público 

municipal pretenda utilizar títulos da dívida pública de emissão aprovada pelo Senado 

Federal para o pagamento da desapropriação de imóveis urbanos que não cumprem sua 

função socioambiental, conforme § 4o do art. 182 da CF; integrantes de áreas de especial 

interesse turístico; inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; incluídas no cadastro 

nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.

De acordo com o art. 42-A do EC, os municípios com áreas suscetíveis à 

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológi-

cos ou hidrológicos correlatos, devidamente incluídos no Cadastro Nacional, deverão incluir 

nos seus respectivos PDs, os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo 

a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda; o mape-

amento das áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 

bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, levando-se em conta as cartas 

geotécnicas; o planejamento de ações preventivas e de relocação de população de áreas de 
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risco de desastre; as medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de 

impactos de desastres; e as diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos 

urbanos irregulares e para demarcação de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, visan-

do à implantação de programas habitacionais.

Os municípios enquadrados na obrigatoriedade de elaboração do PD devem 

incluir as determinações da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos – LPNRH 

no 9.433/1997 e, para as cidades com mais de quinhentos mil habitantes, o PD deverá conter 

o Plano de Transporte Urbano Integrado. 

O art. 42-B, incisos I a VII do EC instituiu que o PD conterá a delimitação das 

áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsó-

ria, a descrição da infraestrutura e da demanda, bem como um sistema de acompanhamento e 

controle do uso do solo sustentável, além de projetos específicos que contenham, no mínimo:

a demarcação do perímetro urbano;

a delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujei-

tos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;

a diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 

sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais;

a parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover 

a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda;

a demarcação de ZEIS e de outros instrumentos de política urbana para uso 

habitacional em local permitido;

a diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patri-

mônio histórico e cultural; e, 

a mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 

decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação 

para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público (isto é, 

Recuperação e Repartição da Mais-Valia Fundiária Urbana).

Em síntese, os princípios constitucionais fundamentais norteadores do Plano 

Diretor, contidos no EC/2001, são: desenvolvimento sustentável; funções sociais da cidade 

e da propriedade; igualdade e justiça social; e, participação popular e gestão democrática. 

Teoricamente, o ordenamento urbanístico instituído pelo EC imprimiu ao planejamento certas 

características inovadoras que o diferencia do planejamento tradicional, que se apoiava nas 

ferramentas do zoneamento, padrões de controle e uso solo. 

De acordo com Saboya (2007), estabeleceu-se uma cidade ideal disciplinada 

pelo ordenamento estatutário, mais flexível às negociações entre os agentes produtores do 

espaço urbano, em contraste com a cidade real, derivada das condições de desigualdade 

socioeconômica, com todos os reflexos na formação do tecido urbano e do mercado imobi-

liário. O planejamento inovador lança mão dos instrumentos tradicionais como impulsiona-

dores de novos conceitos, fundados na regulamentação dos princípios constitucionais e em 
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outros dispositivos a serem elaborados pelos municípios, de acordo com o grau de gestão 

democrática e participação popular.

O Plano Diretor concebido pelo EC adotou a noção de planejamento 

antecedente e consequente, cuja implementação deve levar em conta os elementos inerentes 

ao processo de desenvolvimento urbano, quais sejam:

[...] a) interdependência, que significa que para saber se uma ação é adequada é necessário 
conhecer as outras ações diretamente relacionadas a ela. É o caso, por exemplo, de um 
investimento público em infraestrutura de saneamento básico num local ainda desabitado, 
que depende de outras ações (construção de vias de acesso, equipamentos urbanos, ocupação 
por habitações etc.) para ter o resultado desejado;
b) indivisibilidade, que significa que muitas das ações não podem ser feitas em etapas 
pequenas de acordo com o crescimento paulatino da demanda; para surtir efeito, elas precisam 
ter um tamanho mínimo inicial para que possam funcionar. É o caso de vias que precisam 
ligar dois pontos e que, caso sejam feitas parcialmente, perdem sua utilidade, por exemplo.
c) irreversibilidade, que significa que não é possível efetuar uma ação e depois modificá-la ou 
substituí-la sem significativos custos adicionais. Uma vez que a via esteja pronta não é possível 
relocá-la caso o efeito no desenvolvimento do local não esteja de acordo com o previsto.
d) incerteza, que significa que não é possível prever os valores, no futuro, das variáveis que 
são importantes para as decisões a serem feitas no presente. [...] (SABOYA, 2007, p. 46).

Não há um conteúdo único e nem um modelo de Plano Diretor. Ele deve ser 

elaborado de acordo com a realidade de cada local. A partir das diretrizes, dos princípios e 

instrumentos estatutários, Saboya (2007) formulou o “modelo multicritério de avaliação 

do sistema de suporte à elaboração de planos diretores”, ilustrado na figura 03, que é constituído 
por conceitos, princípios, procedimentos, modelos, ferramentas e bancos de dados, formando 

um Sistema de Apoio ao Planejamento Socioespacial (Sinapse), dentre os quais se destacam os 

[...] pontos de vista fundamentais (PVFs), elencados num processo participativo como áreas 

de preocupação definidas em função da natureza assemelhada dos problemas urbanos que, 

[...] separados em clusters, contém elementos fundamentais para avaliar e desenvolver ações 

potenciais e alternativas de planejamento [...] (SABOYA, 2007, p. 75 e 108).

 
Fig. 03. Exemplo de estrutura hierárquica de valores socioespaciais, acompanhamento, controle e pontos de 
vista fundamentais – PVFs (Fonte: Saboya, 2007a, p. 78)
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1.4.4.3 O Zoneamento Urbano

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – LPNMA nº 6.938/81 

estabeleceu objetivos de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando a assegurar condições ao desenvolvimento sustentável nacional, 

com base no Controle e Zoneamento das atividades poluidoras, monitoramento da avaliação 

da qualidade do meio ambiente, recuperação de áreas degradadas e na educação ambiental.

Em consonância com a LPNMA, o Estatuto da Cidade instituiu o Zoneamento 

Ambiental como um dos instrumentos do poder de polícia administrativa, com a finalidade 

de garantir a salubridade, tranquilidade, paz, saúde e bem-estar do cidadão. O Zoneamento 

discrimina usos e limita o direito de propriedade, que não poderá ser utilizada da maneira 

desejada unicamente pelo proprietário, mas, conforme a cidade, é dividida em áreas sobre 

as quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, especialmente os 

índices urbanísticos.

De acordo com Juergensmeyer & Robert (2003), o Zoneamento foi utilizado 

pela primeira vez na Alemanha, mas foi nos Estados Unidos que ele ganhou força, a partir 

do início do século XX, constituindo até os dias presentes os seus principais objetivos: con-

trole do crescimento urbano; controle do tráfego; minimização dos conflitos entre usos e 

atividades; proteção de áreas inadequadas à ocupação urbana; e, manutenção dos valores das 

propriedades e do status quo. Implicitamente, essa manutenção de valores e status quo cons-

titui a principal motivação do Zoneamento, que é determinado de acordo com o tipo de uso 

do solo e com o caráter excludente de certas áreas da cidade, principalmente em relação às 

classes desfavorecidas, como vilas, cortiços, habitação popular e comércio de pequeno porte.

Os objetivos do Zoneamento podem ser alcançados por meio de ações 

individuais e do Poder Público Municipal de controle e uso do solo, do tamanho dos lotes e 

do porte das edificações, da proporcionalidade entre ocupação e infraestrutura, proteção às 

áreas frágeis e/ou de interesse cultural, equilíbrio do ambiente urbano mediante parâmetros 

de densificação e volumetria do espaço construído, bem como preservação dos espaços 

naturais. Esses objetivos são manejados pelos agentes produtores públicos e privados do 

espaço urbano, secundados por esporádicas ações dos representantes da sociedade civil 

organizada, representando o cidadão.

1.4.4.4 O Controle por Zona de Uso

As atividades urbanas causadoras de incômodos devem ter sua localização 

controlada, aplicando-se mecanismos como limitações por zonas, regulação paramétrica e 

limitações pelo sistema viário.

A limitação por zonas é o mecanismo mais comumente adotado nos 

municípios, por meio do qual os usos e atividades são divididos em categorias e subcategorias 
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(residencial, comercial, industrial, agrícola etc.). Cada zona possui diretriz quanto à 

possibilidade de abrigar diferentes usos, como residenciais, comerciais de pequeno ou 

grande porte, ou industriais.

A regulação paramétrica consiste na permissão ou proibição para que 

determinada atividade se instale em cada zona, com base em parâmetros de incomodidade. 

A aplicação desse parâmetro enfrenta questões de recursos, infraestrutura e falta de 

transparência, dada à indisponibilidade de meios, instrumentos e informações para permitir 

o acesso e o controle público sobre os parâmetros.

As limitações pelo sistema viário classificam os usos e atividades em 

categorias e definem, para essas, níveis de incomodidade, de acordo com uma lógica de 

gradações intermediárias: vias arteriais são mais tolerantes à incomodidade; e, as vias locais 

são mais intolerantes à incomodidade.

Os mecanismos devem ser aplicados para incentivar o uso misto em todas as 

zonas e, ao mesmo tempo, evitar o convívio de usos incompatíveis, de acordo com o nível 

de resolução atribuído às zonas.

Os dispositivos legais acima mencionados são instrumentos de política 

urbana promocionais do desenvolvimento sustentável, potencialmente capazes de contribuir 

para a melhoria das condições socioeconômicas da população e para a preservação dos 

espaços livres, enquanto bens públicos de uso comum do povo, legalmente inalienáveis e 

imprescritíveis, incorporando-os ao cotidiano citadino como essenciais à sadia qualidade de 

vida (MACHADO, 2012). Resta observar a aplicação dos mesmos à realidade prática do 

gerenciamento e produção do espaço urbano dos países da ALC e do Brasil, em particular. 

Montandon (2009), Furtado et al. (2007) e Morales-Schechinger (2005), dentre outros 

autores, avaliaram as experiências municipais da região em comento e concluíram que os 

resultados da aplicação dos instrumentos de política urbana, apesar dos avanços obtidos, 

seguem a linha condutora da especulação imobiliária,

[...] como decorrência das maiores possibilidades resultantes dos benefícios concedidos pelo 
Poder Público, por meio da legislação urbana e dos investimentos políticos programados 
na mesma área. Tais investimentos, públicos e privados, proporcionaram a valorização da 
terra, tendo como consequência a modificação de padrão social e urbanístico como processo 
de elitização e a concentração de recursos em determinadas áreas da cidade, resultando 
no encarecimento do solo e apropriação privada de parte da valorização imobiliária. [...] 
(MONTANDON, 2009, p. 15)

1.5 O instrumental do Estatuto da Cidade – EC/2001 em Goiânia

O município de Goiânia, por meio da LC nº 171, de 29.05.2007, alterada pela 

LC nº 181, de 01.10.2008 e pela LC nº 183, de 19.12.2008, instituiu o Plano Diretor e o pro-

cesso de planejamento urbano municipal, com base no Estatuto da Cidade/2001.
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Com base no art. 2º, incisos I a V do PD, a Política Urbana de Goiânia tem por 

objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

garantindo à população a requalificação do território municipal e uma cidade mais justa e 

sustentável, com base nos princípios da:

a Igualdade, definida como direito de atendimento às necessidades básicas 

como o acesso à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura, ao transporte, 

aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer;

a Oportunidade, definida como a garantia da oferta, pelo poder público, dos 

serviços, equipamentos urbanos, comunitários, transporte e direitos sociais; 

a Transformação, definida como o processo originado pelas ações ou inicia-

tivas do poder público e das representações sociais, voltadas ao aprimoramento das ações em 

benefício da cidade e do cidadão;

a Qualidade, definida como o resultado positivo do aprimoramento das 

ações do poder público e representações sociais, voltados para a cidade e o cidadão; e,

a Função social da cidade, definida como o uso adequado e racional da pro-

priedade urbana, dos RNs e da preservação do meio ambiente.

O art. 3º, incisos I a VII do PD, consagrou na política urbana goianiense as-

garantias fundamentais do EC, aprovadas no 1º Congresso da Cidade e na 2ª Conferência da 

Cidade, assegurando o (a):

a Direito à Cidade Sustentável, compatibilizando o crescimento econômico 

com a proteção ambiental, o respeito à biodiversidade e a sociodiversidade;

a Direito à Moradia digna;

a Função Social da Cidade e da Propriedade Urbana;

a Gestão Democrática e o Controle Social;

a Inclusão Social e Étnica, promovendo-se a eliminação das desigualdades 

e o combate à discriminação;a sustentabilidade financeira; e,

a Parceria Público-Privada.

O Plano Diretor de Goiânia incorporou o instrumental do EC/2001, a ser 

aplicado no desenvolvimento de um modelo espacial delimitado de acordo com os arts. 72 

e 73. O modelo espacial representa o rebatimento no território municipal do conjunto de 

princípios e diretrizes estratégicas do Plano Diretor. O território município foi ordenado no 

Perímetro Urbano definido em duas grandes áreas: 

a Área Urbana, definida como sendo aquela área mais centralizada do ter-

ritório, com maior grau de consolidação, para onde deverão ser direcionadas medidas prio-

ritárias de otimização dos equipamentos públicos, além de seu anel periférico voltado ao 

atendimento do crescimento populacional futuro;

a Área Rural, como sendo o restante do território, destinado ao uso agrope-

cuário e à instalação de atividades incompatíveis com o meio urbano, observados os condi-

cionantes ambientais pertinentes.
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Esse modelo espacial possui a seguinte configuração: “[...] Área Urbana 

Construída Contínua = 442,50km²; Área Urbana Construída Descontínua (Parque dos Cisnes 

e Vila Rica) = 1,6778km²; Área Urbana =  444,17km² ou 61,10% da Área do Município; Área 

Rural = 282,71km² ou 38,90% da Área do Município; e, Área do Município = 726,88km² 

[...]” (GOIÂNIA, 2009b, p. 35).

O modelo espacial do município estudado apresenta expressivo potencial de 

aplicação dos fundamentos e dos instrumentos de desenvolvimento da cidade sustentável, 

posto que um quarto do seu território ainda se configura área rural, submetida aos processos 

de expansão e de ocupação urbana.

Nesse sentido, o Plano Diretor instituiu no art. 77, §§ 1º ao 8º, as Macrozonas 

Construída e Rural como unidades de planejamento territorial (fig. 04):

Fig.04. Macrozonas Rurais – MzRs e Construída – MzC de Goiânia: na periferia, em sentido horário, MzRs do 
Dourados – MzRD; do Alto Anicuns – MzRAA; do São Domingos – MzRSD; do Capivara – MzRC; do João Leite – 

MzRJL; do Lajeado – MzRL; e do Barreiro – MzRB; no centro, MzC (Elaboração própria. Fonte: DOM 4.147, 
de 26.06.07, p. 101 – LC 171/2007)
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a Macrozona Construída – MzC, coincidente com os limites legais do Perí-

metro Urbano, com área de 441,3km²; 

a Macrozona Rural do Barreiro – MzRB, constituída pelas áreas integrantes 

da sub-bacia do córrego Barreiro, situada a sudeste do território, com 20km²; 

a Macrozona Rural do Dourados – MzRD, constituída pelas áreas integrantes 

da sub-bacia do ribeirão Dourados, situada a sudoeste do território, com 21,8km²;

a Macrozona Rural do Alto Anicuns – MzRAA, situada a oeste e constituída 

pelas áreas integrantes da sub-bacia do ribeirão Anicuns, com 23,1km²; 

a Macrozona Rural do São Domingos – MzRSD, constituída pelas áreas inte-

grantes da sub-bacia do córrego São Domingos, situada a noroeste do território, com 15,3km²; 

a Macrozona Rural do Capivara – MzRC, constituída pelas áreas integrantes 

da sub-bacia do córrego Capivara, situada a norte do território, com 74,4km²; 

a Macrozona Rural do João Leite – MzRJL, constituída pelas áreas integran-

tes da sub-bacia do ribeirão João Leite, situada a norte do território, com 74,3km²; 

a Macrozona Rural do Lajeado – MzRL, constituída pelas áreas integrantes 

da sub-bacia do córrego Lajeado, situada a leste do território, com 47km².

1.5.1 Parâmetros urbanísticos de controle do uso e ocupação do solo

O Plano Diretor de Goiânia estabelece no art. 92 o controle do uso e da ocu-

pação do solo, fundamentado na exigência constitucional da Função Social da Propriedade, 

mediante imposição legal das condições em que os usos são admitidos e estimulados nas 

respectivas Macrozonas e unidades imobiliárias.

Os usos do solo no território em questão, de acordo com o art. 93, incisos I a IX 

do PD, são classificados em função das atividades de interesse do desenvolvimento municipal 

e da garantia do cumprimento da Função Social da Cidade, nas categorias habitação, comércio, 

prestação de serviço, indústria e institucional. A categoria habitação se subdivide em:

a Habitação unifamiliar – definida por uma unidade habitacional em edifi-

cação a que corresponde lote exclusivo;

a Habitação geminada – definida por duas unidades habitacionais justapos-

tas ou superpostas em uma mesma edificação, em lote exclusivo;

a Habitação seriada – definida como a edificação de duas ou mais unidades 

habitacionais isoladas ou mais de duas unidades habitacionais justapostas em lote exclusivo, 

cuja fração ideal não será inferior a 90m² por unidade imobiliária;

a Habitação coletiva – definida por mais de duas unidades habitacionais, 

superpostas em uma ou mais edificações isoladas, em lote exclusivo.

O controle da ocupação da Macrozona Construída de Goiânia, de acordo com 

o art. 120, incisos I e II, §§ 1º e 2º do PD obedece aos interesses coletivos, na medida 

da relação entre área do lote e da edificação, da distribuição equilibrada e funcional da 
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volumetria urbana e da densidade populacional compatível com a infraestrutura e os 

equipamentos instalados. Da mesma forma, tal controle deve favorecer a paisagem urbana 

para assegurar a insolação, a iluminação, a ventilação das edificações e a garantia do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, na perspectiva da sustentabilidade urbana. Assim, o 

controle da volumetria das edificações determinará a morfologia do ambiente construído e a 

aplicação dos parâmetros reguladores de densidades resultará na densidade populacional da 

Macrozona Construída.

Os critérios, os parâmetros e os instrumentos de controle das atividades de 

usos são estabelecidos nos arts. 94, 95 e 101 do PD Goiânia, da seguinte forma: 

a Os macroprojetos são empreendimentos e atividades de impacto, não 

residenciais, públicos ou privados, que, quando implantados, sobrecarregam a infraestrutura 

urbana ou o meio ambiente, provocando alterações no espaço natural circundante ou nos 

padrões funcionais e urbanísticos, como empreendimentos com capacidade de reunião de 

mais de 600 pessoas simultaneamente; que ocupam uma ou mais de uma quadra ou quarteirão 

urbano com área igual ou superior a 5.000m²; potencialmente poluidores, conforme grau de 

incomodidade, excluídos destas exigências, estranhamente, os templos religiosos. 

a A liberação para instalação das atividades geradoras de alto grau de inco-

modidade urbana, em macroprojetos ou não, será condicionada à elaboração preliminar de 

instrumentos técnicos, tais como: Estudos de Impacto Ambiental e respectivo Relatório do 

Meio Ambiente – EIA/RIMA; Plano de Gestão Ambiental – PGA; Plano de Controle Am-

biental– PCA, nos termos da legislação ambiental federal, estadual ou municipal em vigor; 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; e, Estudo do Impacto de Trânsito – EIT.

a Os parâmetros de controle são aplicados em função do grau de inconfor-

midade das atividades no território, na escala crescente de: 01 grau (compreendem ativida-

des que não causam incômodos nem impactos significativos ao meio ambiente, à estrutura 

e à infraestrutura urbana); 02 a 04 graus (aquelas que têm potencial de causar incômodo e 

impacto significativo ao ambiente, à estrutura e à infraestrutura urbanas); e, 05 graus de 

incomodidade, que compreendem atividades com características excepcionais, causadoras 

de maior grau de incômodo e de impactos ao ambiente, à estrutura e à infraestrutura urbana.

O art. 102 do PD de Goiânia estabelece ainda que as atividades nas 

Macrozonas Rurais e na Macrozona Construída se subordinem aos limites definidos pelas 

sub-bacias, hierarquizações viárias, pelas densidades de ocupação populacional e pelas 

exigências de natureza de proteção ambiental. Dentre os parâmetros urbanísticos destacam-

se os parâmetros ambientais e os mecanismos de controle da intensidade da ocupação, como 

Coeficiente de Aproveitamento (CA), Índice ou Taxa de Ocupação (IO ou TO) e índice de 

Permeabilidade (IP), além dos instrumentos de negociação, como TDC, OUC, Concessões 

Urbanísticas e Reajuste Fundiário, conforme se discute a seguir.
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1.5.2 Parâmetros Ambientais

Os parâmetros ambientais de Goiânia constituem Áreas de Patrimônio 

Natural, descritas nos arts. 104 a 108 do Plano Diretor da cidade, quais sejam: Unidades de 

Conservação (UCs), estabelecidas no município em conformidade com a Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – LSNUC nº 9.985/2000; e, Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), que têm o objetivo de preservar a natureza, nas quais são admitidas 

apenas o uso indireto dos recursos naturais, com exceção dos casos previstos em lei. 

As UCs subdividem-se em UC de Proteção Integral, nas quais só se admitem 

usos indiretos e, em UC de Desenvolvimento Sustentável, que admitem usos diretos dos 

RNs. De acordo com o art. 106, incisos I a VI, do Plano Diretor de Goiânia, as UCs de 

Proteção Integral são aquelas com caráter de proteção total dos sítios ecológicos de relevante 

importância cultural, criadas pelo Poder Público como Parques Naturais Municipais; Estações 

Ecológicas; Reservas Biológicas; Bosques e Matas definidas nos projetos de parcelamento 

do solo urbano; Florestas, Matas, Bosques e Reservas Legais – RLs localizadas no território 

municipal; e, Refúgios de Vida Silvestre. 

Os diferentes tipos de UCs de Proteção Integral do Município de Goiânia não 

se exaurem na relação do dispositivo citado, em face do art. 107 do Plano Diretor, que institui 

Áreas de Conservação e Recuperação como aquelas integrantes das Áreas de Patrimônio 

Natural impróprias à ocupação urbana, do ponto de vista geotécnico e das restrições de 

ocupação da Carta de Risco de Goiânia, bem como as áreas onde houver ocupação urbana 

de forma ambientalmente inadequada, sujeitas a tratamentos específicos.

Por sua vez, as UCs de Uso Sustentável são estabelecidas no art. 108, incisos I 

a VI do PD de Goiânia, com o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável do solo, nas seguintes áreas: Áreas de Proteção Ambiental – APAs, em especial 

a APA da Bacia Hidrográfica do Ribeirão São Domingos, a APA da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão João Leite e a APA das nascentes do Ribeirão Anicuns, visando a proteger as áreas 

de captação de água das ETAs Meia Ponte e João Leite e as nascentes do Ribeirão Anicuns; 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs; Faixas de transição representadas 

pelas Zonas de Amortecimento contíguas às Unidades de Proteção Integral – ZAUCs; e, 

Áreas Verdes Urbanas – AVUs representadas por praças, espaços abertos, parques infantis, 

parques esportivos, parques urbanos, parques temáticos, jardins públicos, rótulas do Sistema 

Viário e plantas ornamentais de logradouros, além das APPs relacionadas nos incisos I a III 

do art. 106 do PD, nos termos da Lei de Loteamento nº 6.766/1979, inclusive os trechos de 

cursos temporários e grotas secas.

De acordo com o art. 106, incisos I, II e III do Plano Diretor da cidade em 

estudo, as APPs englobam as UCs de Proteção Integral, os sítios ecológicos de relevante 

importância ambiental, além das áreas definidas como bens de interesse nacional e espaços 

territoriais especialmente protegidos, cobertos ou não por vegetação, com a função ambien-
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tal de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, 

a fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Assim, pelo efeito automático do art. 106 do PD, são APPs no município 

de Goiânia:

a As faixas bilaterais contíguas aos cursos d’água temporários e permanen-

tes, a partir das margens ou cota de inundação, com largura mínima de 50m para todos os 

córregos; de 100m para o rio Meia Ponte e os ribeirões Anicuns e João Leite, desde que tais 

dimensões propiciem a preservação de suas planícies de inundação ou várzeas;

a Os casos excepcionais de lotes em que o limite de fundo coincida com a 

margem do curso d’água ou fundo de vale, a largura mínima de fundo é 30m, medida a partir 

da margem do curso d’água, em similaridade ao estabelecido no Código Florestal – Lei nº 

4.771/65 (art. 54-D acrescido do PD de Goiânia pela LC 181/2008);

a As áreas circundantes das nascentes permanentes e temporárias, de cór-

rego, ribeirão e rio, com um raio de, no mínimo, 100 m, podendo o órgão municipal com-

petente ampliar esses limites, visando a proteger a faixa de afloramento do lençol freático;

a Os topos e encostas dos morros do Mendanha, Serrinha, Santo Antonio 

e do Além, bem assim os topos e encostas daqueles morros situados entre a BR-153 e o 

ribeirão João Leite;

a As faixas de 50m circundantes aos lagos, lagoas e reservatórios d’águas 

naturais medidos horizontalmente desde o seu nível mais alto;

a As encostas com vegetação ou partes dessas com declividade superior a 40%;

a Todas as áreas recobertas por florestas nativas, bem como cerrado ou 

savana, identificáveis e delimitáveis dentro do perímetro do território municipal, aquelas 

pertencentes à Macrozona Construída, identificadas no levantamento aerofotogramétrico de 

julho de 1988 e, também, todas aquelas identificadas na nova Carta de Risco de Goiânia, 

ressalvando-se as áreas de matas secas que ficarão sujeitas a análise técnica específica.

Serão, ainda, consideradas como APPs as florestas e demais formas de ve-

getação, quando declaradas e desapropriadas pelo Poder Público, destinadas a proteger o 

bem-estar geral, conter processos erosivos; formar faixa de proteção ao longo de rodovias e 

ferrovias; proteger sítios de excepcional beleza, valor científico ou histórico.

Os Parâmetros Ambientais instituídos no art. 118, I do PD de Goiânia para 

faixas de UCs de Proteção Integral foram regulamentados no art. 10 da Lei nº 8.617, de 

09.01.2008, da seguinte maneira:

a Deverão ser ressalvadas as ocupações já consolidadas previamente à vi-

gência da referida Lei e resguardados os casos excepcionais, desde que demonstrado seu 

caráter de utilidade pública, de interesse social e de baixo impacto ambiental, conforme 

estabelecido na Resolução CONAMA nº 369, de 28.03.2006. 

a Serão admitidos usos e atividades voltadas à pesquisa (estudo e caracte-

rização de eventuais fragmentos de mata ciliar nativa), ao ecoturismo, ao lazer e áreas para 
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práticas esportivas, à educação ambiental, ao reflorestamento e atividades relativas à revege-

tação com espécies nativas, desde que garantida a permeabilidade do solo, sendo admitidos 

usos com impermeabilização máxima de 10%.

•	 Nas	faixas	situadas	ao	longo	de	córregos	e	lagos,	as	atividades	voltadas	ao	

reflorestamento deverão incidir, prioritariamente, na faixa de 30m bilaterais às margens dos 

referidos cursos d’água e as atividades voltadas ao ecoturismo e lazer somente serão permitidas 

na faixa de 20m restantes do total de 50m bilaterais, sendo que, para o ribeirão Anicuns, o 

ribeirão João Leite e o rio Meia Ponte, tais atividades obedecerão a faixa dos 30m do total de 

100m bilaterais aos respectivos cursos d’água, respeito o limite de impermeabilização.

a Nos lotes em que o seu limite de fundo coincida com o fundo de vale, 

a fim de garantir sua ocupação, a construção será admitida respeitado o afastamento de 

fundo de 30m, medidos a partir do talvegue do curso d’água, conforme estabelece o Código 

Florestal Brasileiro.

A regulamentação dos Parâmetros Ambientais pela Lei nº 8.617/2008 repre-

senta clara liberalização dos dispositivos do Plano Diretor. A lei reduziu a formação ripária 

em APP a uma faixa de largura inferior à exigida no Plano Diretor; permitiu ocupações de 

APPs mediante redução das faixas bilaterais de preservação permanente; e adotou o critério 

de delimitação dessa faixa a partir do talvegue, que é o ponto de menor cota topográfica da 

bacia, ou seja, a calha do curso d’água, em menosprezo à recomendação técnica, inscrita no 

dicionário geológico-geomorfológico, de que a faixa de preservação permanente se delimita 

a partir da margem, que é a cota mais elevada alcançada pelas águas em período de cheia 

(GUERRA, 2003).

Lamentavelmente, a definição da faixa de APP a partir do talvegue ou da 

cota menor de inundação foi consagrada no art. 4º, I, da Lei Florestal nº 12.651/2012 (v. 

Subseção 2.2.4). Como visto, adotam-se mecanismos de gestão voltados para a consolidação 

das ocupações humanas nas APPs “anteriores à edição da Lei”. Tanto na nova Lei Florestal 

(caput do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012), que adota o conceito de “área rural consolidada” e 

estabelece a data de corte de 22.07.2008 para admitir atividades econômicas em APPs, como 

na regulamentação do PD de Goiânia (art. 10, caput, da Lei nº 8.617/2008), que institui o 

conceito de “área urbana consolidada”, omite-se que tais “ocupações consolidadas”ocorreram 

em violação aos parâmetros ambientais anteriormente vigentes, tanto no ordenamento rural 

(Lei nº 4.771/1965), como no ordenamento urbanístico goianiense, desde o primeiro Plano 

Diretor, aprovado pelo DLnº 90-A, de 30.07.1938.

As flexibilizações da legislação ambiental, acima expostas, expressam um 

“círculo vicioso”, no qual o Poder Público se omite na proteção do Patrimônio Natural e, 

diante do fato consumado, cuida da legalização das atividades em áreas com restrição de 

uso. Especialmente nas áreas metropolitanas, torna-se importante promover um corte no 

discurso da “consolidação das ocupações” das APPs, por meio de políticas públicas de re-

locação humana dessas áreas, geralmente de risco, mediante programas de recuperação de 
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áreas degradadas e implantação de habitações dignas em locais adequados, visando a recom-

posição florística das formações nativas residuais, a recuperação de corredores ecológicos, a 

preservação do patrimônio natural e a garantia do cidadão à cidade sustentável.

1.5.3 Instrumentos de Controle da Intensidade de Ocupação

A ocupação e o aproveitamento máximo do solo são determinados por instru-

mentos normativos, estabelecidos no art. 103 do PD de Goiânia, mediante os quais se define 

a relação dos espaços vazios e dos espaços construídos, como se expõe a seguir.

1.5.3.1 Dimensionamento do Lote

Conforme art. 103, I do PD de Goiânia, a dimensão mínima do lote deve aten-

der as normas de edificação por categoria de uso, estabelecidas no art. 83 e ss. do Código de 

Obras e Edificações – LC nº 177, de 09.01.2008.

Áreas com Restrição à Ocupação Urbana, consideradas especiais e de baixa 

densidade, sujeitam-se à dimensão mínima dos lotes de 360m², admitindo-se duas econo-

mias por unidade imobiliária (art. 122, § 2º, I do Plano Diretor).

1.5.3.2 Índice ou Coeficiente de Aproveitamento (IA ou CA)

Este parâmetro, ilustrado na figura 05, também denominado “gabarito”, de 

acordo com o art. 28, § 1º, do EC c/c art. 103, I, do Plano Diretor de Goiânia, é a razão entre 

a área edificável e a área do lote, que define o grau de aproveitamento do terreno, ou seja,  

estabelece o total de construção que pode ocorrer na superfície edificável do lote.

Fig. 05. Índice ou Coeficiente de Aproveitamento (IA ou CA), 
cf. art. 103, I do Plano Diretor de Goiânia

Assim, o coeficiente se exprime por um número que, multiplicado pela área 

do lote, indica a quantidade máxima de área construída em um terreno, somando-se as áreas 

de todos os pavimentos, em metros quadrados.
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O CA básico é um parâmetro não oneroso pelo qual se define o total de 

construção admitido por superfície de terreno, que, teoricamente, por não causar sobrecarga 

na infraestrutura, é isento da aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC 

(art. 103, II do Plano Diretor). Acima do CA básico e até o CA máximo, incidirá uma licença 

onerosa para construir.

1.5.3.3 Índice ou Taxa de Ocupação (IO ou TO)

Instituído pelo Plano Diretor, no art. 103, II, é o parâmetro pelo qual se esta-

belece o limite de ocupação do terreno, também em função da capacidade da infraestrutura 

urbana (figura 06).

Fig. 06. Taxa de Ocupação é a medida da projeção da edificação sobre o terreno, 
cf. art. 103, II do Plano Diretor de Goiânia

A TO estabelece a relação entre a área da projeção horizontal da construção e 

a área do lote, representando a porcentagem do terreno sobre o qual há edificação. Por exem-

plo, há duas possibilidades de edificação em um lote de 24 x 30m, com CA = 2. A primeira, 

que utiliza TO = 50%, permite apenas 4 pavimentos; a segunda distribui a área edificada em 

8 pavimentos, com TO de 25%, conforme se visualiza na figura 07.

Fig. 07. Variação do Número de Pavimentos e da Taxa de Ocupação, mantendo 
Coeficiente de Aproveitamento fixo, seg. Plano Diretor de Goiânia

O art. 122, § 1º do Plano Diretor, estipula a TO máxima de 50% para todos os 

terrenos da Macrozona Construída, a partir de 6m de altura da edificação, contados a partir 

do final de sua laje de cobertura, garantindo a TO de 90% para os subsolos. O Código de 
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Obras e Edificações, na Tabela I do § 2º do Art. 50, estipulados os parâmetros de TO para a 

Macrozona Construída. Em Áreas de Restrição à Ocupação Urbana, a TO máxima do terreno 

é igual a 40% (art. 122, § 2º, IIdo Plano Diretor).

A TO não está diretamente ligada ao número de pavimentos da edificação. 

Na realidade, se os pavimentos superiores estiverem contidos dentro dos limites do pavi-

mento térreo, o número de pavimentos não fará diferença nenhuma na TO; se, ao contrá-

rio, um ou mais pavimentos tiverem elementos que se projetam para fora, então a TO será 

alterada (figura 08).

 
Fig. 08. Relação entre Taxa de Ocupação – TO e Número de Pavimentos – aquela só muda se 

neste ocorrer projeção de elementos além do limite do pavimento térreo (Fonte: Saboya, 2007b)

A figura 09 ilustra os parâmetros de referência para representar diferentes 

TOs. Dessa forma, são testadas várias possibilidades de edificação resultantes das possíveis 

combinações de TO e CA, sempre levando em consideração os objetivos para cada zona 

(adensar, restringir a ocupação, proteger a paisagem, e assim por diante).

Fig. 09. Esquema ilustrativo dos parâmetros de referência para a Taxa de Ocupação (Fonte: Saboya, 2007b)

1.5.3.4 Índice de Permeabilidade (IP)

É o parâmetro pelo qual se define a parcela mínima de solo permeável do lote, 

destinada à infiltração de água com a função principal de realimentação do lençol freático 

(art. 103, IV do Plano Diretor).

De acordo com o art. 122, § 2º, III e VI do Plano Diretor, os parâmetros de 

permeabilidade admitidos para as Unidades de Uso Sustentável, Zonas de Amortização das 

UCs e demais Áreas de Restrição à Ocupação Urbana, são os seguintes: IP do terreno, igual 

ou maior que 25%; garantia de 10% de área de cobertura vegetal interna ao lote.
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1.5.3.5 Afastamentos ou Recuos

São parâmetros, ilustrados na figura 10,que designam as distâncias medidas 

entre o limite externo da projeção horizontal da edificação e a divisa do lote, e classificados 

em frontal (art. 103, V, a), laterais (art. 103, V, b) e de fundo (art. 103, V, c). Os afastamentos 

para a Macrozona Construída são estipulados na Tabela I do § 2º do Art. 50 do Código de 

Obras e Edificações.

Fig. 10. Afastamentos Frontal, Lateral e de Fundo, cf. art. 103, V do Plano Diretor de Goiânia

1.5.3.6 Altura Máxima da Edificação

Conforme art. 103, VI do Plano Diretor, é determinada pela cota máxima de 

altura da edificação, medida em relação à laje de piso do pavimento térreo e a laje de cober-

tura do último pavimento útil, em metros lineares (v. figura 11). Tais parâmetros encontram-

se estipulados na Tabela I do § 2º do art. 50 do Código de Obras e Edificações. Em Áreas de 

Restrição à Ocupação Urbana, a Altura Máxima da Edificação se limita a 9m (art. 122, § 2º, 

V do Plano Diretor).

Fig. 11. O Número Máximo de Pavimentos encontra-se normatizado no art. 103, VI do Plano Diretor 
c/c art. 50 do Código de Obras e Edificações de Goiânia

1.5.3.7 Integração de parâmetros de controle da intensidade de ocupação

Os parâmetros TO e CA são definidos localmente, não há uma regra geral 

nem uma lei federal que estipule com detalhes como esses instrumentos devem ser aplicados 

em cada município. A legislação urbanística inclui o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação 
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do Solo e o Código de Obras (ou de Edificações), dentre outras normas, que institui: quais 

os limites máximos para cada um dos parâmetros, em cada zona da cidade; e o que deve e o 

que não deve ser contabilizado para efeitos de aplicação dos instrumentos.

Por isso, a avaliação da aplicação desses institutos depende da realidade 

concreta em cada município. Entretanto, alguns aspectos parecem se repetir em diversos 

locais. Por exemplo, não costuma ser contabilizado no CA: sacadas, até um limite máximo 

de área ou de balanço; garagens (nos edifícios, e mesmo assim apenas em municípios que 

incentivam os pavimentos-garagem); áreas abertas, tais como piscinas; áticos, desde que não 

ultrapassem uma determinada porcentagem da área do pavimento-tipo; beirais.

1.5.4 Instrumentos de negociação

O Estatuto da Cidade adicionou ao instrumental de política urbana novos ins-

trumentos baseados na negociação de índices e parâmetros de uso, ocupação e construção do 

solo urbano entre os agentes privados e/ou entre esses e o Poder Público, mediante contrapar-

tida financeira a favor do erário municipal, tendo em vista os objetivos da cidade sustentável.

1.5.4.1 Transferência do Direito de Construir (TDC)

A TDC é um instrumento que autoriza a transferência da propriedade parti-

cular ao Poder Público, sem a exigência do pagamento em dinheiro ao proprietário do imó-

vel. O instituto confere ao proprietário de um lote a possibilidade de exercer seu potencial 

construtivo em outro lote, ou de vendê-lo a outro proprietário. Essa transferência do direito 

construtivo deve ser utilizada em áreas, nas quais o Poder Público tenha interesse em man-

ter com nenhuma ou baixa densidade, e as áreas que podem receber o potencial construtivo 

devem ser aquelas em que a densificação seja desejável ou tolerável.

A figura 12 esquematiza as possibilidades contidas no art. 35 do Estatuto da Cidade, 

que permite a aplicação do instituto em áreas declaradas pelo Poder Público para: preservação, 

quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; 

implantação de equipamentos urbanos e comunitários; e, regularização fundiária, urbanização de 

áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

Fig. 12. Transferência do Direito de Construir – TDC, de acordo com o art. 35 do Estatuto da Cidade, arts. 157 a 159 do 
Plano Diretor c/c arts. 1º e 2º da Lei Complementar 8.761/2009 de Goiânia (adaptado de Saboya, 2007b)
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1.5.4.1a Fundamentos da TDC

O instrumento se adéqua à aplicação em áreas que, por imposição da 

necessidade de preservação ambiental ou do patrimônio histórico, devem ter seu potencial 

construtivo limitado. Nesses casos, a TDC atua como um fator de amenização da pressão 

imobiliária nos terrenos, diminuindo a pressão pela sua ocupação. Dessa forma, proprietários 

de imóveis tombados que estão localizados em zonas com potencial construtivo muito maior 

que o efetivamente utilizado poderão transferir a diferença para outro lote, minimizando 

ou mesmo anulando as perdas financeiras. A intenção é evitar que o proprietário deixe de 

fazer as manutenções necessárias à edificação e de dificultar o trabalho de preservação, por 

estar insatisfeito com as possibilidades de ganhos financeiros com o seu imóvel, podendo 

vender o potencial construtivo sobre o qual o proprietário teria direito, caso a edificação 

fosse destituída de interesse histórico.

Um raciocínio semelhante vale para as áreas de interesse ambiental. Além 

das áreas de preservação cultural, o Plano Diretor pode definir aquelas sujeitas a inundações 

como passíveis da TDC, minimizando a pressão imobiliária sobre áreas ecologicamente sen-

síveis e, ao mesmo tempo, incentivando a baixa densidade.

1.5.4.1b Regulamentação da TDC em Goiânia

A aplicação do TDC requer do município a definição, no Plano Diretor, das 

áreas sobre as quais os proprietários podem transferir o potencial construtivo e das quais 

estarão aptas a receber esse potencial.

O art.157, inciso I, II e III, do PD de Goiânia, instituiu a TDC como autori-

zação ao proprietário de imóvel urbano, privado ou público, de exercer em outro local ou 

alienar, mediante escritura pública, o direito de construir quando o referido imóvel for doado 

ao Poder Público ou considerado para fins de implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários; preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, 

paisagístico, social ou cultural; servir a programas de regularização fundiária, urbanização 

de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

O art. 158 do PD diz que as áreas receptoras do potencial construtivo, objeto 

de TDC, estarão localizadas na unidade territorial definida como Áreas Adensáveis, exclu-

sivamente nas áreas pertencentes aos Eixos de Desenvolvimento e áreas objeto de aplicação 

de Projeto Diferenciado de Urbanização – PDU, integrantes da Macrozona Construída, no 

potencial máximo a ser transferido, por unidade imobiliária, equivalente a 25% da Altura 

Máxima da Edificação, a ser implantada, no imóvel receptor.

Importante observar que o PD da cidade em tela proíbe a aplicação conjunta 

dos instrumentos TDC e OODC no mesmo imóvel, conforme determinação do art. 159: 

“[...] excetua da aplicação da OODC, o potencial construtivo objeto da TDC [...]”. Como se 

discute logo adiante, tal vedação tem sido desrespeitada, como consequências danosas ao 

interesse público e ao meio ambiente.
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A Lei Complementar nº 8.761/2009 – LTDC regulamentou a concessão da 

TDC como a possibilidade de o município autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado 

ou público, integrante da Macrozona Construída, mediante escritura pública de doação do 

terreno ou de parte desse, a exercer em outro local ou alienar, o direito de construir quando o 

referido imóvel for de interesse público. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário 

de um imóvel impedido de utilizar plenamente o potencial construtivo definido por limitações 

urbanísticas, podendo transferir parcial ou totalmente o potencial sob restrição, mediante prévia 

autorização da Prefeitura, que também poderá autorizar a TDC como forma de indenização nas 

desapropriações, desde que atendido o interesse do proprietário e da coletividade.

O art. 2º da LTDC permite a aplicação da TDC para implantação de equipa-

mentos urbanos, comunitários, adequação da rede viária; à preservação, quando o imóvel for 

considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; servir a pro-

gramas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa 

renda, habitação de interesse social e projetos específicos em Áreas de Programas Especiais, 

conforme estabelecido nos arts. 130 a 133 do Plano Diretor de Goiânia.

De acordo com o art. 3º da LTDC, dentre outros de interesse do município, a 

TDC pode ser gerada pelos seguintes imóveis: 

a Faixas bilaterais contíguas aos cursos d’água temporários e permanen-

tes, com largura máxima de 50m, a partir das margens ou cota de inundação para todos os 

córregos; de 100m para o rio Meia Ponte e os ribeirões Anicuns e João Leite, incluindo as 

planícies de inundação ou várzeas.

a Áreas circundantes das nascentes permanentes e temporárias, de córrego, 

ribeirão e rio, com um raio de, no máximo, 100m, podendo a Prefeitura ampliar esses limites 

para proteger a faixa de afloramento do lençol freático.

a Topos e encostas dos morros do Mendanha, Serrinha, Santo Antônio e do 

Além, assim como os topos e encostas daqueles morros situados entre a BR-153 e o ribeirão 

João Leite e outros definidos pela Prefeitura.

a Faixas circundantes aos lagos, lagoas e reservatórios d’água, naturais e 

artificiais, como represas e barragens, desde o seu nível mais alto medido horizontalmente.

a Encostas com vegetação ou parte dessas com declividade superior a 30%.

a Áreas recobertas por florestas nativas, bem como cerrado ou savana, iden-

tificáveis e delimitáveis, dentro do perímetro do território do Município, aquelas perten-

centes à Macrozona Construída, identificadas no levantamento aerofotogramétrico de julho 

de 1988 e, também, todas aquelas identificadas na Carta de Risco de Goiânia, e as áreas de 

matas secas que ficarão sujeitas à análise técnica específica.

a Áreas para equipamentos comunitários destinados ao ensino, à saúde, ao 

transporte, lazer, cultura, à preservação do patrimônio histórico e à consolidação de praças 

e parques municipais.

a Área para equipamentos urbanos destinados a esgotamento domiciliar e 

pluvial (drenagem urbana).
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a Áreas para habitação de interesse social de iniciativa pública, integrante 

das unidades territoriais definidas como Áreas Especiais de Interesse Social, Áreas de Inte-

resse Social, vazios urbanos fora dos Eixos de Desenvolvimento.

a Áreas ou faixas de terrenos ao longo dos Corredores Preferenciais e Ex-

clusivos que integram a macro rede viária básica.

1.5.4.1c Avaliação crítica à execução da TDC

É importante que a TDC seja aplicada de forma criteriosa, de maneira a inte-

grar e vincular os instrumentos do Estatuto da Cidade aos objetivos e estratégias definidas 

no Plano Diretor. Além disso, é importante definir índices de equivalência entre os diversos 

setores da cidade, para evitar distorções. Caso contrário, seria possível transferir inteiramen-

te áreas baratas da periferia da cidade para áreas adensadas (e mais valorizadas) do centro, o 

que não seria um cenário desejável. É mais adequado que uma quantidade X de área transfe-

rida de uma zona menos valorizada seja convertida em uma quantidade Y (menor que X) de 

área a ser exercida em uma zona mais valorizada, para evitar o uso indevido do instrumento.

1.5.4.2 Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC)

A OODC, também conhecida como “solo criado”, é toda edificação implan-

tada acima do CA básico e abaixo do CA máximo, mediante contrapartida ao Poder Público. 

O instrumento foi regulamentado pelo art. 28 do Estatuto da Cidade – EC, como áreas que o 

plano diretor poderá fixar, nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do CA 

básico adotado (v. Subseção 1.5.3.2), mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiá-

rio. O PD poderá fixar CA básico único para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas 

específicas dentro da zona urbana, assim como o CA máximo, considerando a proporciona-

lidade entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área.

O arts. 30 e 31 do EC estabelecem as condições para aplicação da OODC e da 

alteração de uso do solo mediante a fórmula de cálculo para a cobrança; definição dos casos 

passíveis de isenção do pagamento da outorga; e, a contrapartida do beneficiário; bem como, 

que os recursos auferidos com a adoção desses instrumentos serão aplicados nas finalidades 

previstas no art. 26 do EC, a seguir expostas.

1.5.4.2a Fundamentos da OODC

De acordo com Furtado et al. (2007), os fundamentos da OODC, historicamente 

formulados para sua institucionalização, estão consagrados no art. 26 do EC, quais sejam: 

a Restauração do equilíbrio urbano entre oferta de bens e serviços públicos e 

demanda de infraestrutura gerada no processo de adensamento, por meio da doação de áreas 

para compensação do processo de adensamento;
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a Mecanismos de recuperação social da valorização da terra, que resulta em 

grande parte de normas de uso e ocupação e de investimentos públicos, em face da apropria-

ção privada e diferenciada desses benefícios;

a Promoção da equidade social, por meio da igualdade do direito de cons-

truir e da distribuição equânime dos custos e benefícios dos investimentos públicos; 

a Geração de recursos que, de forma compensatória, financiariam progra-

mas habitacionais e urbanização de áreas populares;

a Subordinação do poder econômico ao interesse geral e à compatibilização 

do direito de propriedade com a função social da propriedade; 

a Uniformização dos preços do solo urbano e de disposição de um mecanis-

mo regulador do mercado imobiliário.

1.5.4.2b Funcionamento da OODC: diferença entre CAs máximo e básico

A OODC refere-se à concessão emitida pelo município para que o proprietá-

rio de um imóvel, como se ilustra na figura 13, edifique acima do limite estabelecido pelo 

Coeficiente de Aproveitamento básico, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo 

beneficiário.

Fig. 13. Esquema ilustrativo da área máxima a ser outorgada, equivalente à diferença 
entre CA máximo e CA básico, de acordo com o Estatuto da Cidade (Fonte: Saboya, 2007b)

Como definido anteriormente, o CA básico indica o quanto pode ser edifi-

cado no lote sem causar sobrecarga de infraestrutura ao Poder Público. Tipicamente, esse 

coeficiente é igual a um, significando que o proprietário pode construir uma área igual à área 

do lote que possui. Caso o proprietário queira edificar uma área maior que a estabelecida 

pelo coeficiente básico, ele deve pagar ao Poder Público uma contrapartida financeira, ou 

seja, “comprar” do município o direito de construir uma área maior. Essa área construída, 

entretanto, deve estar abaixo da estipulada pelo CA máximo. Portanto, a área a ser outorgada 

equivale à diferença entre o CA máximo e o CA básico estipulado para a área.
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1.5.4.2c Critérios para a aplicação da OODC

O objetivo do instrumento é recuperar parte dos investimentos a serem 

realizados pelo Poder Público para suprir as demandas geradas pelas altas densidades. 

Curiosamente, o Estatuto da Cidade veda a utilização dos recursos arrecadados com a OODC 

em implantação de infraestrutura, que seria a demanda mais diretamente ligada ao aumento 

da densidade. De acordo com o art. 26 c/c art. 31 do EC, os recursos auferidos pela OODC 

podem ser aplicados de acordo com as finalidades da regularização fundiária; execução de 

programas e projetos habitacionais de interesse social; constituição de reserva fundiária; 

ordenamento e direcionamento da expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários; criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; criação de UCs; proteção 

de áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico ou ambiental.

Segundo Furtado et al. (2007), a OODC, na sua origem, objetivou equalizar 

os preços dos terrenos, evitando que os índices urbanísticos causassem supervalorização 

de algumas áreas (onde era possível verticalizar) e desvalorização de outras (onde não era 

possível verticalizar). Para isso, seria importante que os coeficientes estivessem alinhados 

com os objetivos estabelecidos pelo município para cada área da cidade, ou seja, a OODC 

se destinaria àquelas áreas onde seria possível e desejável adensar no interesse das políticas 

urbanísticas visando a garantia o direito do cidadão à cidade sustentável. Nas áreas onde 

não seria desejável nem possível adensar, manter-se-ia o índice baixo (CA máximo igual ou 

inferior a um).

O município pode, também, definir coeficientes diferenciados de acordo com 

as características de cada zona e com os objetivos definidos para elas (art. 28, §2º do EC).

Dessa forma, o instrumento desempenha papel não apenas arrecadador, mas também de 

indutor do desenvolvimento urbano e de adensamento de áreas de acordo com os objetivos 

da política urbana. Essa estratégia pode ser alcançada por meio da limitação dos estoques 

de área construída a serem disponibilizados para o mercado, oferecendo-os apenas naquelas 

áreas cujo crescimento deve ser incentivado, e preservando áreas que não devem ser aden-

sadas em curto prazo, como as de expansão urbana, sujeitas à especulação imobiliária por 

causa do seu baixo custo relativo.

1.5.4.2d Regulamentação da OODC em Goiânia

O Plano Diretor da cidade em tela, no art. 146, instituiu a OODC como a 

possibilidade de o município outorgar onerosamente o exercício do direito de construir, me-

diante contrapartida financeira de preço público, bens, obras ou serviços, a serem prestadas 

pelo beneficiário. Os arts. 147 e 148 do PD estabelecem que as áreas passíveis de OODC são 

aquelas onde o direito de construir poderá ser exercido acima do permitido pela aplicação do 

CA básico não oneroso, sendo esse instituído para todos os imóveis contidos na Macrozona 

Construída equivalente a todas as áreas edificadas cobertas, construídas até a laje de cober-
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tura, na cota máxima de 6m de altura da edificação, assim como aquelas pertencentes ao seu 

subsolo, ficando isentos de pagamento da OODC todos os imóveis contidos nas Zonas Espe-

ciais de Interesse Social, áreas de programas especiais de interesse ambiental e nas Áreas de 

Adensamento Básico, até no máximo ao correspondente à área de sua unidade imobiliária.

O impacto na infraestrutura, nos serviços públicos e no meio ambiente, resul-

tante da concessão da OODC adicional, de acordo com o art. 149 do PD de Goiânia, deverá 

ser monitorado permanentemente pela Seplam que, caso verifique tendência de ocupação de 

determinada área com a consequente saturação, no período de um ano, deverá suspender a 

concessão da OODC no prazo de 180 dias.

O art. 150 do PD, da cidade em comento, instituiu que a OODC será concedida 

mediante o pagamento pelo beneficiário, de uma contrapartida financeira de preço público, 

calculada de acordo com a aplicação da seguinte fórmula: VOO = (Vm x VI) x QSC, onde: 

VOO = valor da outorga onerosa; Vm = valor do m² da área representada na Tabela de Preço 

Público, constante da Lei da Outorga Onerosa – LOO nº 8.618/2008; VI = valor do índice 

(sendo: 0,10 para Áreas Adensáveis da MzC; 0,15 para Áreas de Adensamento Básico; 

0,20 para Áreas de Desaceleração de Densidades da MzC); e, QSC = quantidade de metro 

quadrado de solo criado.

A concessão da OODC, conforme previsão supra, encontra-se regulamen-

tada pela Lei da Outorga Onerosa – LOO nº 8.618/2008que, no art. 1º, §§ 1º e 2º, definiu 

a OODC como direito de construir acima do CA Básico adotado pelo município, mediante 

contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, através de pagamento de preço público, em 

moeda corrente, bens, obras ou serviços, mediante celebração de Termo de Compromisso, 

como forma de transação, tanto na forma direta pelo beneficiário ou na forma indireta por 

terceiro, por ele indicado, sendo que eventual inadimplência por parte do terceiro indicado, 

responderá por ele o beneficiário. A contrapartida em forma de bens, execução de obras ou 

serviços não poderá ultrapassar o limite de 60% do valor da OODC, permitida a reunião de 

duas ou mais outorgas, observada a prévia análise de custo, pelo órgão de planejamento que 

realiza o controle e destinação das contrapartidas.

Diz o art. 2º da OODC que o cálculo da contrapartida financeira considera a 

tabela do Sinduscon-GO na definiçãodo Valor Referencial do m² da área (Vm), numa razão 

do CUB com o grupo onde se situa a área, nos seguintes moldes: Grupo I: 50%; Grupo II: 

40% ;Grupo III: 30%; Grupo IV: 20% do CUB.

1.5.4.2e Integração dos instrumentos OODC e alteração de Uso do Solo

Em sintonia com a OODC, o art. 29 do EC autoriza o Plano Diretor definir 

áreas a serem submetidas à alteração do uso do solo, mediante contrapartida do beneficiário. 

Teoricamente, essa modalidade tornaria as normas de uso do solo mais flexíveis, objetivan-

do controlar a especulação imobiliária, diminuir o preço da terra, evitar o parcelamento e 

crescimento fragmentado das áreas rurais, em face dos preços relativos mais baixos, compara-

tivamente às glebas do tecido urbano consolidado.
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Conforme art. 210 do Plano Diretor, os recursos da contrapartida financeira 

auferidos pela aplicação desses institutos, serão revertidos aos fundos de desenvolvimento 

urbano – FMDU e de habitação – FMHIS, na proporção de 50% para cada um.

1.5.4.2f Integração dos instrumentos OODC e TDC

Merece análise a integração dos instrumentos OODC e TDC. Teoricamente, 

conforme ilustrado na figura 14, um proprietário poderia comprar o direito de construir do 

Poder Público, por meio da OODC, ou de outro proprietário, por meio da TDC, o que torna-

ria os instrumentos concorrentes e/ou complementares, contanto que a área edificada final 

não exceda o CA máximo da zona.

Fig. 14. Esquema ilustrativo da aplicação conjunta da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) 
e da Transferência do Direito de Construir (TDC) (Fonte: Saboya, 2007b)

Afinal, quem são os beneficiários do potencial construtivo transferido? Qual 

a área total abrangida pela transferência do direito de construir? Se o que está acima do CA 

básico deve ser comprado do Poder Público, então, pela lógica, o que cada proprietário tem 

como seu é apenas o CA básico, e é apenas esse coeficiente que pode ser vendido pela TDC. 

Essas questões são analisadas por Furtado et al. (2007) a partir dos resultados produzidos 

pela aplicação dos institutos em 12 cidades brasileiras, concluindo pela existência de pontos 

críticos, sujeitos a avaliações e sugerindo aprofundamento dos estudos para suprir atuais 

lacunas e ausência de dados sobre o assunto.

1.5.4.2g Crítica ao fundamento jurídico da OODC

Como exposto anteriormente, a OODC foi instituída no art. 146 do Plano 

Diretor de Goiânia, mediante contrapartida financeira de preço público, calculada de acordo 

com a fórmula do seu art. 150 e, nesses termos, regulamentada pela Lei nº 8.618, de 

09.01.2008.

Assim, o Plano Diretor e a Lei da Outorga Onerosa disciplinam a concessão 

da OODC como preço público, e não como taxa. A discussão sobre o que é preço público e 

o que é taxa, na atualidade, se apresenta como um problema complexo do campo tributário 
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brasileiro, sendo, inclusive, matéria discutida pelo STF, que editou a Súmula 545: “[...] Preços 

de serviços públicos e taxas não se confundem, porque essas, diferentemente daqueles, 

são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em 

relação à lei que as instituiu [...]” (VADE MECUM COMPACTO, 2013, p. 1.592).

A citada súmula, na verdade, é um pleonasmo jurídico, já que a natureza de 

prestação pecuniária e compulsória da taxa decorre da sua condição de tributo, deixando, 

assim, de contribuir para a solução da polêmica. A Constituição Federal, no art. 145, instituiu 

três espécies de tributos, ipsis litteris:

Art. 145- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos:
I  - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Por óbvio, decorre da norma constitucional e legal que preço público não se 

enquadra em nenhum tipo de tributo: não é contribuição de melhoria, pois a instituição da 

OODC não se condiciona a obras públicas. Saliente-se que a contribuição de melhoria é 

definida nos arts. 81 e 82 do CTN, como um tributo cuja obrigação tem origem na realização 

de obras públicas de que decorra valorização imobiliária para o obrigado. 

Preço público tampouco é imposto, pois não se enquadra na definição do 

art. 16, do CTN (grifamos): “[...] Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte. [...]”. Trata-se, pois, de um tipo de tributo que resulta de definição legal, mas 

que independe de qualquer contraprestação do Estado, que não se vincula a uma atuação 

estatal específica relativa ao contribuinte, porque é devido por esse de forma unilateral, 

destinando-se a atender as despesas gerais da Administração Pública. A instituição do imposto 

não enseja uma contraprestação individualizada para aqueles que o recolhem, dado que não 

há correlação entre tal espécie de tributo e os benefícios difusos ou serviços genéricos e 

indivisíveis que a comunidade recebe.

Taxa – espécie de tributo
A taxa, de acordo com o art. 145, II da CF e com o art. 77 e ss. do CTN, é 

um tributo, cuja obrigação tem por fato gerador uma situação legal e uma atividade estatal 
específica em relação ao contribuinte. O elemento característico central dessa espécie de 

tributo é a prestação específica do ente público relativa ao obrigado. 

A compreensão do problema aqui discutido exige, ainda, a definição de Poder 

de Polícia e de Serviços Públicos, como segue:

a Poder de Polícia é o poder do Estado de disciplinar o direito individual em be-

nefício do interesse público ou bem-estar geral (art. 78, caput do CTN), pressupondo “[...] a prá-

tica de atos, ora preventivos, ora fiscalizadores e ora repressivos [...]” (MELLO, 1997, p. 428); 
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a Serviços Públicos Próprios são aqueles essenciais e exclusivos do Estado, 

que os assume e presta direta (por meio de seus agentes) ou indiretamente (por meio de per-

missionários e concessionários), a exemplo da segurança pública ou da saúde pública;

a Serviços Públicos Impróprios são aqueles de utilidade pública que aten-

dem as necessidades coletivas, prestados por atividades privadas exercidas por particulares, 

sujeitas ao controle estatal através do Poder de Polícia; 

a Serviços Públicos Efetivamente Utilizados pelo Contribuinte são aqueles 

que ocorrem “quando por ele usufruídos a qualquer tempo” (art. 79, I, a do CTN);

a Serviços Públicos Potencialmente Utilizados pelo Contribuinte ocorrem 

“quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade 

administrativa em efetivo funcionamento” (art. 79, I, b do CTN); são aqueles prestados 

a todos de forma indireta como serviços uti universi, a exemplo do saneamento básico, 

da diplomacia brasileira, da defesa do território nacional, das pesquisas científicas e da 

iluminação pública (decorre dessa definição que o serviço de iluminação pública não pode 

ser remunerado mediante taxa);

a Serviços Públicos Específicos ocorrem “quando possam ser destacados 

em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas” (art. 79, 

II do CTN); são aqueles que podem ser limitados ou delimitados a determinada pessoa ou 

grupo de pessoas, de espécie definida e prestados em unidade autônoma, uma para cada con-

tribuinte, a exemplo do IPVA ou do IPTU;

a ServiçosPúblicos Divisíveis ocorrem “quando suscetíveis de utilização, 

separadamente, por parte de cada um de seus usuários” (art. 79, III do CTN); correspondem 

aos serviços uti singuli que podem ser medidos de acordo com o que foi prestado a cada 

beneficiário, sendo remunerados por meio de taxas (de luz, gás, água, esgoto, transporte, 

telefonia, ensino, assistência e previdência etc.).

Assim, a espécie tributária taxa requer a identificação sobre “quem” e sobre 

“quanto” se beneficia do serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte. A taxa é 

cobrada pela prestação dos Serviços Públicos Específicos e dos Serviços Públicos Divisíveis 

ou pela mera disponibilidade dos Serviços Públicos Potencialmente Utilizados pelo Contri-

buinte, quando de utilização compulsória. Identificando-se o regime jurídico da prestação 

de serviço como sendo de direito público, então, adotar-se-á a taxa. O Estado, investido do 

poder soberano para buscar recurso no patrimônio particular, lança mão de competência 

tributária indelegável, podendo instituir a cobrança da taxa como receita derivada, ou seja, 

proveniente do patrimônio particular.

Preço público
Ao contrário da taxa, que é imposta pela lei a todas as pessoas que se 

encontrem na situação de usuários de determinando ente estatal, o preço público não é nenhum 

tipo de tributo e sim uma obrigação contratual, que é assumida voluntariamente entre as 

partes contratantes ou, nos contratos de adesão, imposta unilateralmente por uma das partes.

De acordo com Difine (2008), a corrente doutrinária que advoga o critério 

legislativo para a distinção entre taxa e preço público, sustenta que o legislador pode, 
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arbitrariamente, definir a forma legal de remuneração do serviço, escolhendo entre preço 

público ou taxa, sendo essa um tributo que se submete às limitações constitucionais 

pertinentes. Ocorre que, segundo o autor, pela norma do art. 175 da CF, preço público é 

regime tarifário fixado em contrato de remuneração de serviços públicos outorgados por 

concessão, ou mediante tarifa paga pelo usuário, fixada por ato administrativo unilateral de 

remuneração de serviços públicos outorgados por permissão.

Assim, se o serviço é prestado por pessoa jurídica de direito público (União, 

Estados, Municípios, DF e autarquias) a contraprestação será por taxa; caso contrário, se 

prestado por pessoa jurídica de direito privado (empresas públicas e sociedades de economia 

mista) ou outorgado a particulares, a contraprestação será mediante preço público (tarifa). 

Com base no argumento esposado, Cardoso (2011) assevera pela impossibilidade jurídica da 

cobrança da OODC como preço público.

Tributo oculto ou disfarçado
O entendimento doutrinário acima exposto encontra amparo na jurisprudência 

de que, ao invés de preço público, a OODC, nos moldes atuais, caracteriza-se como um tributo 

oculto ou disfarçado, cobrado mediante taxa. Apenas nessa condição, a OODC se conforma-

ria à norma constitucional e aos padrões tributários, que admitem sua exigência pelo Estado, 

em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição como 

contraprestação pecuniária e compulsória sem caráter de sanção de ato ilícito.

Nesse sentido, a taxa OODC deve estar vinculada ao serviço prestado. De 

acordo com a doutrina e a jurisprudência, tal vínculo se realiza pelo poder tributante no 

equacionamento dos fatores custo do serviço, condições dos usuários e tempo despendido 

na prestação do serviço, ao fixar a fórmula da base de cálculo. Essa não pode ser exagerada, 

acarretando dificuldades financeiras ao contribuinte, nem pode ser insignificante, causando 

prejuízo ao poder público.

A fórmula para o cálculo da OODC encontra-se no art. 150 do Plano Diretor 

de Goiânia e no art. 2º, § 5º da Lei da Outorga Onerosa, na qual o “Valor da outorga onero-

sa” é resultado do produto entre “Valor do metro quadrado da área representada na tabela de 

preço público”, “Valor do índice” e “Quantidade de metro quadrado de solo criado”.

A base de cálculo referida envolve aspectos jurídicos controversos, quanto ao 

tipo de incidência tributária, conforme manifestação jurisprudencial do TJ-GO:

[...] Desse modo, a taxa inclui em sua base de cálculo elementos totalmente estranhos ao 

custo da atividade fiscalizatória realizada pelo município, tais como o valor venal do metro 

quadrado do solo natural, revela cobrança exacerbada, sem qualquer proporcionalidade 

entre o valor do custo da prestação estatal e o exigido do contribuinte, além de evidenciar 

descaracterização do próprio tipo tributário e desvio de finalidade, materializa ofensa à Carta 

Magna que, em seu art. 150, IV, repudia a instituição de tributo com caráter confiscatório.

[...] (GOIÁS, 2008)5.

5 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento. Rel. Des. Carlos Escher. 4ª Câmara Cível. DJe. 105 de 09 jun. 2008. 
In: CARDOSO (2011, p. 14).
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Conclui-se, em síntese, que a OODC não se constitui desejável instrumento 

de política urbana, em razão da forma temerária de aplicação como espécie tributária de 

arrecadação. Ao invés de instrumento de controle do uso e ocupação do solo, o poder público 

busca prioritariamente a função do ganho econômico por ele proporcionado, deixando, em 

segundo plano, o bem-estar social.

1.5.4.3 Operação Urbana Consorciada (OUC)

O Estatuto da Cidade – EC, no art. 32, § 1º, define a OUC como o conjunto 

de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação 

dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, objetivando 

alcançar em uma área, transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valo-

rização ambiental.

Trata-se de um instrumento de parceria entre o Poder Público, a iniciativa 

privada e a sociedade, para a intervenção urbana, mediante modificação de índices e caracte-

rísticas de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas 

edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente; e regularização de construções, 

reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente.

1.5.4.3a Fundamentos da OUC

Portanto, a OUC é uma intervenção pontual realizada sob a coordenação 

do Poder Público, envolvendo a iniciativa privada, os moradores e os usuários do local, 

buscando alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização 

ambiental. A aplicação desse instrumento pressupõe, pelo Poder Público, a delimitação 

de área e a elaboração de plano de ocupação, no qual estejam previstos aspectos como 

infraestrutura, distribuição de usos, densidades permitidas, padrões de acessibilidade etc. 

Trata-se, portanto, de um plano urbanístico em escala local, por meio do qual podem ser 

trabalhados elementos como altura das edificações, reordenamento da estrutura fundiária, 

relações entre espaço público e privado, que são de difícil tratamento no Plano Diretor e no 

Zoneamento, que adotam parâmetros generalizantes para as diversas zonas, e não podem 

responder às situações específicas de cada uma delas.

Na OUC, a moeda de troca do Poder Público é a concessão de aumento 

do CA ou de modificação dos usos permitidos para o local. Dessa forma, essas regalias 

podem ser concedidas aos proprietários privados em troca de uma contrapartida, que pode 

ser financeira ou de outra natureza (criação de espaços públicos ou habitação de interesse 

social, por exemplo). Outra possibilidade é realizar o Reajuste Fundiário juntamente com a 

OUC, possibilitando uma melhor distribuição das parcelas fundiárias, do sistema viário e 

dos espaços públicos.
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De acordo com o art. 33 do EC, a lei específica que aprovar a OUC deve 

conter, no mínimo, definição da área a ser atingida, programas básicos de ocupação, de aten-

dimento econômico e social para a população diretamente afetada, finalidades da operação, 

contrapartida a ser prestada pelos beneficiados e forma de controle da operação.

1.5.4.3b Regulamentação da OUC em Goiânia

Em absoluta conformidade com o art. 32, § 1º do EC, anteriormente transcrito, 

o Plano Diretor de Goiânia estabelece as normas para aplicação da OUC como instrumento 

de política urbana. De acordo com o art. 162 do Plano Diretor, cada OUC poderá modificar 

parâmetros urbanísticos, normas edilícias e do parcelamento, uso e ocupação do solo, 

considerando o impacto ambiental e o impacto de vizinhança delas decorrentes, bem como 

promover a regularização de construções, reformas ou ampliações irregulares então existentes. 

Tais medidas deverão ser aprovadas por lei específica para cada OUC, contendo, 

no mínimo, delimitação do perímetro da área de abrangência; finalidade da operação; 

programa básico de ocupação da área e intervenções previstas; estudo prévio de impacto 

ambiental e vizinhança; programa de atendimento econômico e social para a população 

diretamente afetada pela operação; solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança 

próxima, no caso da necessidade de remover os moradores; garantia de preservação dos 

imóveis e espaços urbanos de especial valor histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico 

e ambiental, protegidos por tombamento ou lei; instrumentos urbanísticos previstos na 

operação; contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários, permanentes e investidores 

privados em função dos benefícios recebidos; estoque de potencial construtivo adicional; 

forma de controle da OUC, obrigatoriamente compartilhada com representação da sociedade 

civil; conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartida financeiras 

decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos, que serão aplicados exclusivamente no 

programa definido na lei de criação da OUC, sob fiscalização do COMPUR.

1.5.4.3c PUAMA: OUC para requalificação urbana

Nos termos do Plano Diretor, foi criado em Goiânia o Programa Urbano 

Ambiental Macambira-Anicuns (PUAMA), instituído pela Lei nº 9.123, de 28.12.2011. Em 

síntese, o PUAMA reúne o instrumental de operação urbana visando ao reordenamento, à 

requalificação e ao disciplinamento urbanístico dos vazios urbanos do vale dos córregos 

Macambira e Anicuns, que disciplina um regime urbanístico especial, regulamenta a 

aplicação de instrumentos de política urbana e cria o Bônus Moradia, beneficiando direta e 

indiretamente centenas de milhares de habitantes do fundo de vale e vertente das sub-bacias 

dos mananciais que dão nome ao programa. 

A Lei que instituiu o PUAMA prevê aplicação da TDC e da OODC em áreas 

adensáveis, situadas nos eixos viários da área de influência direta do programa, respeitadas 
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as APPs, as faixas de drenagem e de várzeas dos mananciais, conforme critérios definidos 

na Lei. Infelizmente, esses critérios legais não consideram adequadamente os parâmetros de 

controle da intensidade da ocupação em ZPA. A área direta de influência do PUAMA é uma 

ZAUC com restrição à ocupação humana, na qual se aplica um índice de permeabilidade IP 

≥ 25% (art. 122 do Plano Diretor). Daí se pode ver que a atratividade do PUAMA aos inte-

resses dos agentes produtores do espaço urbano, na ótica da mais-valia fundiária da cidade 

capitalista, conforme marco conceitual exposto na Seção 1.1, pressupõe alguma transgressão 

às normas do ordenamento urbanístico.

1.5.4.3d Crítica à (ou a falta da) operacionalização da OUC

Os agentes que produzem o espaço urbano alegam que a legislação, por ser 

muito rigorosa e específica, torna-se obstáculo à execução da OUC e, por isso, não foi objeto 

de ação em qualquer outra localização do município de Goiânia, até então. A legislação exige 

que os benefícios advindos da aplicação desse instrumento sejam distribuídos de forma justa 

pelos diversos setores da sociedade. Nesse sentido, Furtado et al. (2007), Saboya (2007) e 

Montandon (2009) apontam dois aspectos impeditivos: a exigência do Estatuto da Cidade 

e do Plano Diretor para que os investimentos dos recursos obtidos na operação sejam feitos 

dentro da área previamente definida; e, a iniciativa privada só tende a se interessar pela OUC 

em área já atrativa do ponto de vista do capital imobiliário, área essa vedada à priorização 

pelo Poder Público para reurbanização.

Montandon (2009) analisou os resultados das experiências realizadas de 

OUCs no município de São Paulo, constatando falta de harmonia para com os resultados 

teoricamente esperados pela aplicação dos instrumentos legais constantes das matrizes 

conceituais originárias (tabela 03).

Tab. 03. Síntese do montante arrecadado em todas as OUCs no municípiode São Paulo (1995-2008)

OUC Período Tipo de instrumento urbanístico aplicado
Valor das contrapartidas 

(em R$ milhões)

Água Branca 1995-2007
Zoneamento com uso misto e adensado, 

Potencial adicional de construção, OODC
24,00

Faria Lima 1995-2008
Concessão de benefícios em troca de 

contrapartida financeira, OODC, CEPAC
820,00

Centro 1997-2005
Concessão de benefícios em troca de 
contrapartida financeira, TDC, OUC

14,70

Água 
Espraiada

2004-2008
CEPAC (Certificado de Potencial Adicional 

de Construção)
643,82

TOTAL                                                                                     1.502,52

Fonte: Montandon (2009, p. 66)

A experiência paulistana adotou um modelo caracterizado pela negociação 

financeira do potencial adicional de construção – CEPAC, gerando considerável monta de 

recursos ao Poder Público. O Poder Público, por sua vez, alocou os recursos resultantes da 

aplicação dos citados instrumentos de política urbana, prioritariamente, para fins de dinami-
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zação da atividade imobiliária, em planos de investimento de natureza essencialmente viária 

e na mesma região onde os incentivos foram gerados, ipsis litteris:

[...] Ao se examinar os planos de investimentos nas leis das OUCs, a natureza e, a localização 
das obras, nota-se que os projetos com caráter social ficam em segundo plano e apenas no 
papel. Por exemplo, se compararmos a quantidade de habitação de interesse social e de obras 
executadas no período entre 1998 e 2008, veremos que não foram realizadas habitações de 
interesse social, enquanto foram entregues cinco obras viárias [...]. Não queremos aqui julgar 
se o Poder Público deve ou não realizá-las, até mesmo porque o problema não reside somen-
te na natureza da obra [...]. Queremos analisar até que ponto o controle social faz diferença 
na gestão das OUCs, posto que as análises desenvolvidas [apontam que tais] instrumentos 
urbanísticos passaram a ser direcionadas à operacionalização do Solo Criado in situ para 
obtenção de recursos para financiamento de obras, gerando ciclos de investimentos públicos 
e privados e de valorização da terra urbana em determinados setores [...]. Dessa forma, este 
trabalho conclui que o instrumento OUC, da forma como vem sendo posto em prática em 
São Paulo, desprovido de projeto urbano e de maior comando do Poder Público na definição 
das características urbanísticas das áreas de atuação, está voltado eminentemente à negocia-
ção financeira de incentivos urbanísticos, em detrimento de transformações estruturais. [...] 

(MONTANDON, 2009, p. 69-70, 137)

Os resultados da experiência citada evidenciam falta de controle social e de 

efetiva participação da sociedade na definição de prioridades de investimentos. Depreende-

se que a participação social nos grupos e conselhos gestores das OUCs, por segmentos e 

setores comerciais, empresariais, de moradia e da universidade e por agentes e lideranças 

locais, se resume à validação de propostas apresentadas pela Prefeitura por meio de reuniões 

periódicas e audiências públicas, sem envolvimento na elaboração e execução de projetos. 

1.5.4.4 Direito de Preempção

Trata-se de um instrumento estabelecido nos arts. 138 a 145 do Plano Diretor 

de Goiânia, com base no art. 170, III da CF e nos arts. 25 a 27 do EC. Esse instituto confere 

ao Poder Público Municipal a preferência para aquisição de imóvel urbano, objeto de alie-

nação onerosa entre particulares, objetivando preservar o Patrimônio Ambiental, Natural ou 

Cultural, bem como o interesse coletivo.

Por seu turno, a Lei do PUAMA, acima comentada, assegura o Direito de 

Preempção, que é a preferência de desapropriação, pela Prefeitura de Goiânia, dos imóveis 

diretamente atingidos pela implantação dos projetos, cujos proprietários podem se beneficiar 

do Bônus Moradia – uma forma de compensação às famílias residentes nas áreas dos parques, 

previstos pelo programa, cadastradas até a data de 30.11.2011 – com valor determinado pelo 

custo médio das unidades habitacionais de uma família-padrão goianiense.

1.5.4.5 Concessões Urbanísticas

Constituem-se instrumental de política urbana baseadas em negociações do 

poder público com a iniciativa privada, com o objetivo de, teoricamente, viabilizar benefí-
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cios de interesse público para a cidade. As concessões urbanísticas são aplicadas de maneira 

integrada às OUCs e mais raramente com o Reajuste Fundiário, que será abordado a seguir.

1.5.4.6 Reajuste Fundiário (Land Readjustment)

Além dos instrumentos tradicionais, anteriormente descritos, existem outros 

previstos no Estatuto da Cidade, mais flexíveis, que fornecem novas possibilidades para o 

enfrentamento dos problemas urbanos. O Reajuste Fundiário ou ajuste de terras (Land Read-
justment) foi instituído nos arts. 5º, caput e 46, § 1º do EC como “requisição urbanística” ou 

“consórcio imobiliário”, destinado à viabilização de planos de urbanização ou edificação, por 

meio dos quais o proprietário transfere ao município seu imóvel e, após realização das obras, 

recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.

Montandon & Souza (2007, p. 18) definem o instrumento Reajuste Fundiário 

como “[...] um método de desenvolvimento urbano de execução compartilhada, em que 

todos os proprietários e inquilinos contribuem para o financiamento e a realização do 

projeto, distribuindo de maneira equilibrada os custos e os benefícios dos resultados. [...]”. 

Conforme se esquematiza na figura 15, o instituto se volta para o redimensionamento, 

reposicionamento e redesenho dos lotes de uma determinada área para melhorar a estrutura 

e a qualidade urbana do local.

                          Fig. 15. Aplicação do Reajuste Fundiário. Fonte: Montandon & Souza (2007, p. 25).

O fundamento básico do instrumento é o replotting ou “reparcelamento” 

(tradução livre), por meio do qual são viabilizadas ações em que um conjunto de lotes é 

remembrado e, então, novamente parcelado, dessa vez seguindo uma nova e adequada 
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configuração urbanística. Trata-se de uma ferramenta útil para áreas onde o parcelamento 

do solo é problemático, nas quais os lotes possuem formas de difícil aproveitamento, e o 

sistema viário está comprometido, com largura insuficiente e poucas conexões. Assim, 

cada proprietário contribui com uma fração do seu lote, que será destinada para novas 

áreas públicas verdes, comunitárias ou de equipamentos, ou para ampliação e reconexão do 

sistema viário. Em contrapartida, ao final do ajuste de terras, o proprietário particular recebe 

de volta um lote mais equilibrado com melhor estrutura e infraestrutura, dotado de espaços 

públicos e de acesso viário adequado.

Carmona (2007) destaca que a essência do instituto está na transferência do 

imóvel do particular para o Poder Público municipal, que assume a obrigação de implantar 

um plano de urbanização ou de edificação, com consequente entrega de unidade urbanizada 

ou edificada ao particular, como pagamento. O autor situa o consórcio imobiliário dentro do 

microssistema Estatuto da Cidade e conclui pela viabilidade da aplicação do instituto como 

instrumento de renovação urbana. 

De acordo com Montandon (2009) e com Montandon & Souza (2007), a 

Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo avaliou a aplicação desse instituto e 

o inseriu na revisão do Plano Diretor 2002-2012, com metas a serem alcançadas a médio e 

longo prazos. Tem-se, assim, de acordo com os autores citados, uma ferramenta viável e útil 

para o alcance dos objetivos da política urbana brasileira, em face da exitosa experiência 

internacional, sobretudo em países europeus e asiáticos, como a Alemanha e o Japão, mas 

também dos bons resultados alcançados na Colômbia.

1.6 Um balanço da execução do instrumental de política urbana no Brasil

O Zoneamento, um dos principais instrumentos de política urbana, é alvo de 

muitas críticas. A primeira delas refere-se à rigidez do instrumento, visto que a permissão de 

uso acontece na base do “ou tudo, ou nada”, uma vez que a Prefeitura aprova a construção 

da edificação, tal como está no projeto, ou nega totalmente. Não existe meio-termo (Saboya, 

2007). Dessa forma, em muitos casos, acontecia uma de duas situações: ou a comunidade 

ficava à mercê do empreendimento, recebendo todas as consequências da sua aceitação, 

sem nenhuma condição, ou o empreendedor tinha seu projeto totalmente negado, sem 

possibilidade de adaptação ou ajuste, às vezes até mesmo acarretando numa subutilização 

do território. Critica-se esse caráter inflexível e excludente do Zoneamento, na medida em 

que as zonas tendem a ser ocupadas por grupos homogêneos, promovendo a segregação 

entre as classes favorecidas economicamente ou das camadas de menor poder aquisitivo 

(Juergensmeyer & Robert, 2003).

As desvantagens citadas do Zoneamento podem ser enfrentadas por meio da 

aplicação de diversos instrumentos, como a regulação paramétrica, a criação das Zonas Espe-

ciais de Interesse Social (ZEIS), a vinculação das normas de uso e ocupação do solo ao sistema 

viário, os estudos ambientais – EIA, EIT e EIV, o monitoramento e o planejamento estratégico. 
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Apesar das críticas, o Zoneamento é um instrumento essencial dos Planos 

Diretores, pois o controle de usos e densidades, em função da disponibilidade de infraestru-

tura, não úteis para o planejamento urbano. Assim, o Zoneamento cumpre papel importante 

no desenvolvimento urbano, contribuindo, em certo grau, para usos, conforme a capacidade 

de suporte e a minimização dos impactos da ocupação de locais impróprios (Souza, 2003).

1.6.1 A Relação TDC/OODC

De acordo com Montandon (2009), os princípios da compensação econômica 

foram aplicados no Brasil, visando à preservação do Patrimônio Natural e Cultural, mediante 

operações da TDC entre o Poder Público e particulares, com destaque nas cidades de São 

Paulo e, sobretudo, de Curitiba. Nessa, as OUCs objetivaram a preservação de imóveis 

históricos e de preservação ambiental, via Zoneamento, controle da densidade e aplicação 

da TDC para as zonas indutoras do crescimento, como os eixos de transporte coletivo.

A aplicação integrada dos institutos TDC e OODC, diante da possibilidade 

de exercício mal-administrado de índices construtivos acima do CA básico, pode resultar 

numa relação conflituosa, na qual o interessado em construir até o CA máximo dispõe das 

alternativas de comprar o índice por TDC ou via OODC. As leis do mercado definem os 

preços para a TDC, enquanto o Executivo Municipal regula os preços da OODC, por meio 

dos instrumentos de controle do uso do solo. Essa experiência urbanística no país foi assim 

sintetizada por Furtado et al. (2007, p. 13-14):

[...] Das 12 cidades pesquisadas, onze contam com a previsão da TDC. Tanto o uso cumula-
tivo dos dois instrumentos como a ausência de coordenação entre seus usos traz problemas 
para a plena utilização da OODC e da TDC.
Algumas cidades apresentam resultados negativos do uso simultâneo e cumulativo dos dois 
instrumentos em um mesmo terreno, ocasionando excessiva verticalização pontual pela 
ausência de uma avaliação conjunta na atribuição de índices (como em Goiânia). Em outras 
cidades, ocorre uma concorrência entre os dois instrumentos com a TDC subtraindo mercado 
da aplicação da OODC. Há casos, inclusive, em que as normas ou a prática condicionam a 
aplicação da OODC à redução do estoque de certificados de TDC.
Os conflitos evidenciam a baixa atratividade da OODC em relação à TDC, em situações em 
que o papel do poder público é minimizado e a TDC é negociada livremente no mercado 
(como em Porto Alegre e Curitiba). Há, ainda, a situação em que os critérios menos rígidos 
de uso favorecem a utilização da TDC em detrimento da OODC (como em Salvador).
A OODC levanta recursos da valorização fundiária para o financiamento de programas de 
urbanização de caráter social. A TDC tem se mostrado uma ferramenta poderosa para a 
viabilização de projetos de interesse público (embora discutíveis sob esse ponto de vista) 
que envolvem desapropriações, inclusive de regularização fundiária para populações de 
baixa renda. O uso combinado desses dois instrumentos tem, por outro lado, de atender 
necessariamente à exigência de respeito à capacidade das infraestruturas determinadas pelo 
Estatuto da Cidade.
Um amplo espaço se abre, enfim, para o aprofundamento dos problemas e potencialidades 
derivados da combinação da OODC com a TDC. [...] (grifamos).
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O estudo de caso apresentado na Seção 3.3.4, sobre a ocupação do entorno 

do Parque Zoológico/Lago das Rosas confirma que a aplicação simultânea e cumulativa da 

OODC e da TDC sobre um mesmo terreno resultou na excessiva verticalização de área com 

restrição de uso, gerando efeitos negativos sobre o ambiente urbano, sem a correspondente 

contrapartida financeira ao município e ao cidadão. Como visto, as experiências realizadas 

mostram que, sem desmerecer os resultados positivos e os avanços alcançados, os objetivos 

gerais da política de desenvolvimento urbano, estabelecidos no Estatuto da Cidade, não têm 

sido alcançados inteiramente, mas parcialmente. Geralmente, quando realizados tais objeti-

vos, os resultados revelam efeitos tímidos e insuficientes para a superação das desigualdades 

socioespaciais, a distribuição equânime dos benefícios da urbanização, e, algumas vezes, 

geram até efeitos contrários aos esperados, como a segregação socioespacial e as desigual-

dades no usufruto dos benefícios urbanísticos. Nessa ótica, a realidade brasileira não difere 

da realidade da região latino-americana.

1.6.2 A gestão de risco ambiental e o instrumental do EC/2001

O termo “ameaças naturais” designa ocorrências que causam danos em todos os 

aspectos ao ser humano e à sociedade, podendo ser de origem: meteorológica, como ciclones, 

tormentas, secas, inundações e ondas de frio e de calor; geofísica, como erupções vulcânicas, 

terremotos e tsunamis; ou de origem epidemiológica, como manifestações epidêmicas de 

cólera, meningite, sarampo, malária e outras doenças infecciosas que se espalham rapidamente.

De acordo com o PNUMA (2012), nas três últimas décadas, os “desastres 

naturais” causaram na América Latina e no Caribe danos econômicos de 356 bilhões de 

dólares, afetando160 milhões de pessoas, das quais 0,1% foram levadas a óbito em 12 

países; dos 98 fenômenos que assolaram a região, os de origem meteorológica, geofísica e 

epidemiológica representaram 81%, 61% e 13%, respectivamente.

Os eventos extraordinários se explicam pela mudança do clima global 

associada à ocorrência e à distribuição dos fenômenos El Niño e La Niña, que intensificam 

as correntes marítimas do hemisfério norte rumo ao hemisfério sul, na zona intertropical. 

O regime de precipitação tem sofrido alteração no continente latino-americano, relata o 

PNUMA (2012), com o aumento das chuvas no sul e dos períodos de seca no nordeste 

do Brasil, o aumento dos riscos de inundação nos vales, como de Itajaí (SC) e a regressão 

dos glaciares dos Andes. Os eventos de origem geológico-meteorológica associam intensas 

precipitações pluviométricas à má-gestão e manejo do uso de solos instáveis de vertentes, 

resultando deslizamentos de terrenos, enchentes e inundações cada vez mais destruidoras, 

como tem ocorrido nas cidades serranas do estado do Rio de Janeiro, a partir de 2010.

Há uma estreita relação entre vulnerabilidade e impacto dos eventos naturais, 

uma vez que a conversão desses em desastres ocorre em função da capacidade de uma região 

ou de uma comunidade, em termos estruturais e institucionais, de enfrentamento e minimiza-
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ção dos efeitos negativos causados por fenômenos de causas naturais ou humanas. O grau de 

vulnerabilidade depende de fatores físicos, sociais, econômicos e ambientais, relacionados 

ao planejamento e ordenamento territorial e urbano.

Assim, quanto mais desenvolvidos tais instrumentos, maior a capacidade de 

gestão e controle dos riscos ambientais. A ausência de políticas públicas, em geral, gera 

insegurança que afeta os brasileiros nos seus domicílios, bairros ou municípios. De acordo 

com o IBGE (2012), 52,8% dos brasileiros estão inseguros nos seus municípios, sendo 49,7% 

na zona urbana e 69,3% na zona rural. Esse quadro é gerado, em grande parte, pela carência 

de investimento em infraestrutura residencial e social, afetando as periferias metropolitanas, 

denotando debilidade do instrumental de política urbana sustentável instituído no EC, com 

ênfase para a distribuição da mais-valia fundiária urbana.

1.7 A Recuperação da Mais-Valia Fundiária e seus fundamentos teóricos na cidade
      capitalista

A concepção de cidade como um ecossistema complexo e a noção da isomorfia 

das leis subsidiam formulações convergentes e proposições de sustentabilidade das ações 

humanas a partir das categorias analíticas desenvolvidas nas diversas áreas do conhecimento. 

A Economia Política e a Economia Ambiental, de acordo com a Teoria da Mais-Valia e a Teoria 

Econômica do Bem-Estar possuem em comum o conceito de valor. Para a Economia Política, 

a Lei do Valor preside o movimento dos preços, sendo a expressão monetária desses. Autores 

clássicos como David Ricardo, Adam Smith e Karl Marx desenvolveram a teoria da composição 

da renda fundiária e suas implicações sobre a dinâmica e a organização social. O investimento do 

Poder Público valoriza o solo urbano e gera uma renda fundiária traduzida na valorização monetária 

do preço do imóvel. O termo mais-valia, de acordo com o que ensinam Marx (1988a, 1988b); 

Ricardo (1988); Smith (1988) e Lefebvre (1991; 2007), exprime esse excedente de preço, que é 

incorporado e apropriado, em forma de renda, pelo proprietário particular do terreno urbano.

De outra parte, os agentes produtores do espaço urbano realizam a apropriação 

das vantagens locacionais com o objetivo da troca. Tem-se aqui a produção e apropriação da 

Mais-Valia Fundiária Urbana, cuja Repartição está prevista nos arts. 2º, XI e 42-A, VII do 

EC, por meio de instrumentos fiscais e urbanísticos. As atratividades ou centralidades criadas 

nas cidades são resultantes de um conjunto complexo de políticas públicas de acessibilidade, 

atividade e densidade do uso e ocupação do espaço urbano. Os investimentos públicos 

podem determinar a valorização dos terrenos, cuja vantagem locacional é apropriada pelos 

habitantes de maior poder aquisitivo, inseridos no mercado imobiliário formal.

As populações de baixa renda também se apropriam das vantagens locacio-

nais de áreas com restrição à ocupação, desprezando o potencial de risco nelas contido. A 

localização intraurbana em áreas de risco proporciona acessibilidade às atividades cotidia-

nas dos moradores excluídos do mercado imobiliário formal. Entrementes, a atratividade 
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de tais áreas é gerada em função da minus-valia ou da falta de investimentos públicos em 

áreas sem valor de troca, em face das restrições legais à ocupação, causando a desvalo-

rização dos terrenos de fundos de vale, várzeas, encostas declivosas e topos de morro, 

conforme os ensinamentos de Smolka y Furtado (2001) e Morales-Schechinger (2005). 

Ao atuar numa determinada região em detrimento de outras, o Poder Público 

promove a valorização e a especulação imobiliária e gera a mais-valia fundiária urbana.

Nesse sentido, o Estado exerce o principal papel de agente produtor do espaço urbano, 

tanto por meio dos investimentos públicos em infraestrutura urbana, como por meio das 

normas de uso e controle do solo. Como tais ações resultam em alterações no valor do 

patrimônio imobiliário particular, tem-se o pressuposto teórico que fundamenta a ideia de 

que, ao menos parte dessa valorização retorne ao poder público, via taxas, contribuições e 

outros mecanismos legais de recuperação da ‘mais-valia fundiária urbana’. Assim, segundo 

os autores supra, incumbe ao Poder Público desenvolvê-los, objetivando a promoção da 

função social da cidade.

De acordo com os arts. 2º, IX e 42-B do EC, a política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, mediante 

diretriz de justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 

De um ponto de vista urbanístico, a mais-valia fundiária pode ser conceituada em duas cate-

gorias: a renda fundiária total, que corresponde à renda da terra como realização econômica 

da propriedade; e, os acréscimos na renda, que equivale ao incremento no valor das terras. 

Dessa conceituação, resulta ao Estado a possibilidade de desenvolver instrumentos tributá-

rios adequados, respeitado o direito de propriedade, para recuperar tão somente o excedente 

da renda da terra (mais-valia fundiária) e aplicar os recursos na promoção e efetivação dos 

objetivos do Plano Diretor.

O debate sobre o tema envolve diferentes aspectos: econômico, onde estão 

presentes as ideias de redistribuição, tributação, equidade e bem-estar; técnico-jurídico, 

já que os instrumentos a serem aplicados dependem de regulamentação e de adequada 

formalização técnica das normas previstas no Estatuto da Cidade ou no Plano Diretor; e 

político, na articulação coordenada do poder público com os demais agentes produtores do 

espaço urbano.

1.7.1 A Mais-Valia Fundiária como instrumento de Gestão Socioambiental 

O Poder Público municipal não está adequadamente capacitado para 

enfrentar os problemas crescentes da atualidade, sendo tal constatação um corolário de 

um desenvolvimento urbano relativamente tardio no Brasil (Souza, 1994). Na segunda fase da 

nossa história republicana, ocorreu um marco divisor do urbanismo brasileiro. A Revolução de 

1930 inseriu importantes transformações na sociedade brasileira, via participação do Estado 

no esforço da industrialização nacional. Estabeleceu-se o processo baseado no binômio 
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industrialização-urbanização, que preparou o País à adoção dos postulados estabelecidos 

na Carta de Atenas. Remonta a esse período a introdução na CF de 1934 do conceito de 

propriedade como função social, que impôs limitações ao interesse particular em benefício 

do interesse comum, que àquele se sobrepõe.

De acordo com a Carta de Atenas, o plano urbano não se circunscreve à 

etimologia da palavra urbes (do latim urb, urbis, significando a cidade e seus habitantes), 

mas relaciona a cidade ao meio em que se insere. Portanto, o planejamento urbano não se 

realiza sem a planificação regional. Entrementes, os avanços, por via dos Planos Diretores, 

foram tímidos, estando ainda por se implantar, na esmagadora maioria das cidades brasileiras, 

conceitos técnicos integrais do urbanismo moderno. Desde então, várias limitações de uso 

do solo urbano tem sido aplicados, culminando na promulgação do EC/2001, que inaugurou 

o urbanismo como um direito da população brasileira ao consagrar o conceito da função 

socioambiental da cidade.

As intervenções urbanísticas, até então, circunscreveram-se a determinados 

setores das cidades, em geral, atendendo interesses dominantes, expressando perfil extre-

mamente desigual da distribuição da renda nacional, que se materializa nas cidades como 

segregação socioespacial. Uma minoria social de maiores rendimentos se apropria e produz 

um espaço dotado de infraestrutura adequada, em meio ao caos urbano reinante para a maio-

ria da população que possui menor poder aquisitivo. Os instrumentos tradicionais de política 

urbana não só foram incapazes de alterar o quadro exposto, como tendem a reforçar certas 

iniquidades, relativas à oferta desigual de serviços e de infraestrutura.

A instituição do Estatuto da Cidade representou avanço que deve prosseguir, 

articulando-se as operações urbanas consorciadas, a outorga onerosa do direito de construir, 

de alteração de uso do solo, a transferência do direito de construir e o direito de preempção, 

ao lado dos mecanismos de recuperação da ‘mais-valia fundiária’, como o IPTU progressivo 

e o controle da retenção especulativa de terras (SMOLKA y FURTADO, 2001).

Conforme demonstrado, necessita-se aprofundar os estudos na perspectiva 

dos institutos financeiros e jurídicos, relativos ao uso do solo no contexto do espaço urbano 

mercantil da cidade capitalista, na busca da promoção da equidade nas cidades brasileiras. 

Também é necessário compreender e estudar as conexões entre os impostos sobre a propriedade 

e a possibilidade de redução da pobreza, integrando-se as políticas fiscais e urbanas. Daí a 

importância à formulação de instrumentos como a distribuição da mais-valia fundiária, que se 

apresenta teoricamente abrangente como efetivo instrumento de gestão socioambiental.

1.7.2 A estrutura e a dinâmica da cidade

A mais-valia fundiária é produzida no espaço urbano, graças ao conjunto de 

diferentes usos da terra justapostos entre si, conformando a cidade capitalista como:
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[...] uma organização social – fragmentada, articulada, reflexo, condicionante social, cheio 
de símbolos e campo de lutas – e um produto social, resultado das ações acumuladas através 
do tempo e engendradas por agentes que produzem e consomem o espaço. [...] (CORRÊA, 
2002, p. 11).

Essa fragmentação e articulação decorrem do fato de que cada uma das partes 

da cidade mantém relações espaciais com as demais, por meio do fluxo de informação, de 

pessoas, de decisões e investimentos relacionados ao poder, à ideologia e ao capital. As rela-

ções espaciais urbanas – fragmentadas e articuladas – são um reflexo da sociedade de classes 

e seus processos, tendo por consequência um forte caráter de exclusão e de segregação. Esse 

caráter é facilmente constatado nas áreas residenciais – dos elitistas condomínios horizontais 

fechados, passando pelos bairros e setores de classe média, aos assentamentos periféricos 

de baixa renda – regulares ou irregulares. Esses, quando localizados mais proximamente ao 

centro da cidade, estão em áreas invadidas e/ou de risco.

O espaço urbano é um condicionante da sociedade – continua o autor – em 

virtude de que as formas espaciais (zonas industriais e comerciais) e suas respectivas fun-

ções viabilizam a continuidade da produção econômica (ou reprodução das condições de 

produção), bem como as zonas residenciais segregadas jogam papel no processo de diferen-

ciação das classes e dos grupos sociais (ou reprodução das relações de produção). O espaço 

delimitado da urbe possui caráter simbólico, associado à vida cotidiana das pessoas, aos 

valores, mitos e crenças criados num contexto de desigualdade socioespacial, configurando 

um espaço privilegiado de reivindicação pelos direitos e necessidades individuais, sociais e 

humanitárias. Enquanto produto social, a cidade é um processo permanente de organização 

e de reorganização espacial, no qual atuam agentes concretos que fazem e refazem o urbano. 

Esses agentes são:

a Os proprietários dos meios de produção (empresários industriais ou comerciais); 

a Os proprietários fundiários (donos das terras urbanas e das terras localiza-

das na periferia rural-urbana);

a Os promotores imobiliários (incorporadores, financiadores, construtores 

e/ou corretores); 

a O Estado (tanto o poder público municipal com o estadual, enquanto 

organizador e consumidor do espaço urbano); 

a Os grupos sociais excluídos (população de baixa renda ou sem renda – são 

os principais agentes que se apropriam dos solos urbanos de baixo valor de troca e/ou áreas 

de risco para a construção de favelas ou para realizarem assentamentos populares em regime 

de autoconstrução).

Partindo da teoria da renda fundiária elaborada por Marx (1988a, 1988b), 

Corrêa identifica que, apesar das diferenciações entre os três primeiros agentes, há um 

denominador comum entre eles, sobretudo, pelo fato de se apropriarem da renda da 

terra – remuneração bruta que os proprietários fundiários obtêm em razão das propriedades 
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da terra, além da renda diferencial e renda de monopólio, que implicam em superlucros, 

decorrentes de localizações privilegiadas e seletivas do espaço urbano – e de atuarem 

na reprodução das relações capitalistas de produção, tornando-os aliados, quando não 

organizados em grandes corporações. São esses agentes que realizam a gestão do Estado, 

cuja finalidade precípua é a de mediar os conflitos sociais na ótica dos interesses dominantes.

A cidade capitalista, segundo Lefebvre (1991), é o local de ocorrência de 

processos sociais (acumulação do capital e reprodução social) que engendram funções 

(isto é, as atividades) e formas espaciais (isto é, a materialização das atividades industriais, 

comerciais, de serviços e residenciais). A viabilização das formas espaciais pelos processos 

sociais ocorre graças aos processos espaciais. Estes são de caráter mutável e desigual e se 

constituem de um conjunto de forças postas em ação pelos agentes modeladores do espaço 

urbano – aqueles que fazem a locação e a relocação das atividades e da população.

 Osprocessos espaciaisque definema divisão econômica do espaço urbano 

(indústria, comércio e serviço) e as suas respectivas formas espaciais são:

a Centralização, inerente à dinâmica da primeira fase do capitalismo concor-

rencial, derivada da competição entre firmas comerciais, que pressupunha uma localização 

central; a forma espacial consequente desse processo é a Área Central da cidade com o Cen-
tral Business District – CBD, e com o setor zona periférica do centro;

a Descentralização, inerente à dinâmica da fase monopolista do capitalismo, 

onde a descentralização espacial deriva de uma concentração e expansão de capitais, deman-

dando novos espaços e novos mercados, pressupondo uma localização descentralizada; as 

formas espaciais consequentes desse processo são os núcleos secundários da indústria, do 

comércio e de serviços, localizados fora do CBD;

a Coesão, caracterizado por um movimento que leva as atividades a se loca-

lizarem juntas, visando ao aumento da lucratividade; esses processos geram áreas especiali-

zadas, como a coesão de empresas de iguais ou diferentes linhas de produto ou de produtos 

complementares entre si, em um mesmo local ou em locais descentralizados; e,

a Segregação, que implica em separação espacial de áreas sociais interna-

mente homogêneas, mas segregadas entre si. 

É desse mosaico de áreas com forte homogeneidade interna e com forte hete-

rogeneidade externa, que surgem os diferentes padrões e processos espaciais urbanos, defi-

nidores da divisão social do espaço urbano e as suas respectivas formas espaciais.

1.7.2.1 Segregação residencial: expressão espacial da segregação social

Segundo Clark (1991), um dos traços mais característicos da cidade moderna 

é o seu alto nível de diferenciação interna, estrutura urbana, padrões residenciais e sociais 

similares, determinados por princípios gerais de uso do solo e de localização. A segregação 

residencial é o processo espacial responsável pela separação espacial das diferentes classes 

sociais fragmentadas, determinando uma distribuição espacial padronizada de áreas segregadas. 
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A cidade capitalista é o espaço da produção, da realização e da distribuição da 

mais-valia, onde reina a lógica do capital, a começar pelo solo urbano que é uma mercadoria 

e como tal possui um duplo valor, dialeticamente relacionados (Marx, 1988a, 1988b; Casseti, 

1991, Costa, H, 1992; Lefebvre, 2007): 

a O valor de uso se relaciona à utilidade da mercadoria, que é a sua aptidão 

em satisfazer ou responder às necessidades da população urbana, por meio das funções da 

cidade em prover habitação, locomoção, trabalho, recreação e assegurar ao cidadão o direito 

à sustentabilidade (art. 2º, I, do EC); 

a O valor de troca se relaciona à medida de troca, isto é, às formas aparentes 

(relativa, equivalente e dinheiro) que uma mercadoria adquire para ser trocada no mercado, 

gerando pulsantes atividades comerciais, industriais e de serviços urbanos. 

Sendo o espaço urbano um conjunto de usos do solo justapostos entre si e que, 

enquanto mercadoria que se realiza como valor de uso e de troca, por meio da circulação, 

desigualmente distribuída, pode-se dizer que os padrões espaciais refletem as estruturas 

sociais urbanas. Mais ainda, a segregação é um processo que caracteriza as cidades não 

só no capitalismo, mas em todas as fases da história do urbanismo, seja a cidade asteca, a 

medieval, a renascentista, a colonial ou a moderna. A segregação residencial é um produto 

da existência de classes sociais, sendo a sua espacialização no urbano. Em outras palavras, a 

segregação residencial é a expressão espacial da segregação social.

Além disso, a reprodução social ocorre via áreas sociais segregadas, em 

ambiente de homogeneidade social, espacialmente segregado, formando nichos funcionais 

configurados, com práticas sociais e estilo de vida comum e padronizado, que reproduzem 

as relações sociais de produção. Por meio da segregação residencial, as classes dominantes 

mantêm o controle social sobre outros grupos sociais para que eles continuem a desempenhar 

os papéis que lhe são destinados dentro da divisão social do trabalho.

1.7.2.2 Organização social, a natureza transformada pelo trabalho

Para Harvey (1980), o urbanismo da cidade industrial assume a forma 

edificada, dentro da dialética do processo social-forma espacial, que expressa e modela 

suas relações com outras estruturas da totalidade, além de possuir suas próprias leis de 

transformação e seus princípios básicos de organização social.

Nesse quadro conceitual, a organização social é o espaço socialmente 

produzido ou a natureza transformada pelo trabalho social, de acordo com o desenvolvimento 

das forças produtivas e das relações de produção de cada sociedade. As forças produtivas 

são um aspecto material da produção social, constituindo-se num indicador do grau do 

desenvolvimento científico e tecnológico de uma dada sociedade. Elas expressam a relação 

de transformação mútua entre o homem e a natureza, no processo de produção de bens 

materiais. Para isso, as forças produtivas movimentam o conjunto dos meios de produção, 

dos objetos de trabalho e das forças de trabalho.
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Os meios de produção constituem os instrumentos de trabalho (ferramentas, 

máquinas e condições materiais de trabalho como construções, instalações e meios de 

transporte), a serem considerados em conjunto com os objetos de trabalho (as coisas sobre 

as quais o homem atua no processo de produção como madeira e minérios). Já as forças de 

trabalho são a totalidade das condições físicas e mentais do homem, que são aperfeiçoadas 

pela habilidade e pela experiência, para realizar um determinado objetivo.

No processo de interação homem-natureza, manifestam-se relações biosso-

ciais que resultam na formação do ser humano. A relação biológica decorre da condição da 

espécie humana, enquanto organismo integrante da natureza. Por sua vez, a relação social 

advém da necessidade de o homem explorar e transformar a natureza através do trabalho, 

contraindo relações sociais e produzindo a evolução social.

A cidade resulta desse processo evolucionário, sendo, ao mesmo tempo, 

hábitat (meio físico) e nicho (meio funcional) do homem, funções que se exercem na 

interseção das interações entre dois sistemas dinâmicos: o sistema homem e o sistema 

ambiente. O primeiro conjunto é constituído pela espécie humana, dotada de características 

orgânicas próprias, além dos atributos peculiares de inteligência, prospecção e livre-arbítrio. 

O segundo é constituído não só pelos meios biótico e abiótico, como também pelo ambiente 

construído, que é integrado pelas criações e instituições humanas.

Os fatores ambientais atuam sobre o sistema homem, promovendo a interação 

dos indivíduos com o meio ambiente, numa dada condição socioeconômica, desdobrando-se 

em: fatores ecológicos – relativos a produção e uso dos recursos dos ecossistemas; fatores 

econômicos – relativos às relações de produção; fatores socioculturais – relativos ao modo 

de vida da comunidade. O estudo de cada fator deve ser voltado, tanto para o ambiente 

natural como para o artificial. Nos ambientes construídos pelo homem, os fatores naturais 

são modificados, havendo a introdução de novos fatores. Por exemplo, os fenômenos físico-

químicos relacionados à interação da energia com os materiais construtivos ou com as 

atividades metabólicas urbanas, implicando em novas formas de radiação, vento, trepidação, 

umidade, ruídos, concentração de poluentes etc.

Na interação homem-ambiente deve merecer análise as seguintes categorias: 

relação de produção – conceito que se refere às atividades desenvolvidas na aquisição de bens 

e serviços; modo de produção – designa determinada atividade do indivíduo que expressa 

sua maneira de viver; e, modo de vida – que é o conjunto de hábitos, atitudes, valores, 

crenças e comportamentos de um agrupamento humano. As relações de produção expressam 

a relação homem-homem no processo de produção e são determinadas não só pela forma 

de propriedade dos meios de produção, mas também por uma rede complexa de relações 

interdependentes, a exemplo da divisão de trabalho entre os homens e da divisão social entre 

a cidade e o campo. Essas divisões são marcadas pelas contradições crescentes entre força 

de trabalho e detentores dos meios de produção e entre produtor rural e consumidor urbano.
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Na síntese de Harvey, o urbanismo no estágio da sociedade industrial expan-

diu rumo ao meio rural, diminuindo o clássico antagonismo campo-cidade. Mas a sociedade 

industrial fez emergir novos antagonismos como a eliminação dos estilos regionais de vida 

rural; a ruralização subsidiária da cidade em consequência da urbanização do campo; a subs-

tituição do espaço efetivo (isto é, a diferenciação geográfica a partir da heterogeneidade 

natural de recursos e de ambientes) pelo espaço criado (constituição antrópica de um sistema 

de recursos de significação econômica, social, política e simbólica); assim como a distinção 

cada vez mais complexa entre o público e o privado.

1.7.3 A experiência na América Latina: elevado preço da terra, iniquidade extrema 
         e baixa Recuperação da Mais-Valia Fundiária

De acordo com Morales-Schechinger (2005), não há parâmetros consensuais 

para avaliar a política fiscal de desenvolvimento adotada nos diferentes países como 

eficiente instrumento de redução da desigualdade urbana. Uma possível forma indireta de 

mensuração da ‘mais-valia fundiária’, que quantifica parcela do preço da terra redistribuída 

para a sociedade por intervenção do Estado, seria a recuperação, possível de se realizar por 

meio da aplicação dos instrumentos fiscais ou de política urbana. Os primeiros se relacionam 

à quantidade de impostos e taxas vinculadas à propriedade e se constituem num indicador 

que permite medir a distribuição da mais-valia fundiária por via estatal. 

Por seu turno, os instrumentos de política de desenvolvimento urbano visam 

a atribuir o encargo da função socioambiental à propriedade e à cidade, sendo essa via de 

maior complexidade técnica em relação à primeira. A principal razão se deve à estimação do 

valor da terra, que requer registros confiáveis do cadastro imobiliário, mas os países latino-a-

mericanos não os têm disponíveis, e eles não estão agregados nacionalmente. As contas na-

cionais favorecerem o registro de fluxos econômicos, mas não do patrimônio imobiliário do 

País, o que dificulta a comparação entre eles. No âmbito municipal, há melhor possibilidade 

de obtenção de informações se houver cadastros confiáveis sobre o valor da terra. O autor 

aponta a via indireta da aplicação dos instrumentos fiscais, que fornece uma tendência geral 

de recuperação da ‘mais-valia fundiária’, a partir de três variáveis acessíveis aos países da 

América Latina: a distribuição de renda, o grau de urbanização e o nível de tributação sobre 

o imóvel, conforme se expõe a seguir. 

1.7.3.1 A distribuição da renda e a concentração da propriedade urbana

O perfil da distribuição da renda de um país é produto de um conjunto de 

fatores, inclusive históricos e conjunturais. Dentre eles, Morales-Schechinger (2005) 

destaca a estrutura fundiária concentrada e a forma de compartilhamento dos privilégios 

ou vantagens locacionais, diferentemente usufruídos por grupos sociais, proprietários 

particulares e pelo Estado.
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De acordo com o autor, o efeito da mais-valia fundiária sobre a distribuição 

da riqueza do país ou PIB pode ser avaliado por meio do índice de Gini, expresso no sentido 

inverso como índice de distribuição de renda, ou seja, Nível de Equidade – NE, que é válido 

como indicador do grau de acessibilidade à propriedade da terra urbana, isto é, quanto 

pior a distribuição da renda, pior o acesso à terra. Dessa maneira, à medida que o NE 

se aproxima de zero, menor será o acesso da população à propriedade urbana. A estrutura 

fundiária concentrada favorece a apropriação das vantagens locacionais, que são usufruídas 

por poucos proprietários e explica uma pior distribuição de renda. Assim, a apropriação e 

distribuição social da mais-valia fundiária constituem mecanismos de desconcentração da 

riqueza essenciais à garantia do direito do cidadão à cidade sustentável.

1.7.3.2 Urbanização, privilégios locacionais e recursos para custeá-los

A urbanização de um país implica que um número maior de pessoas e de 

atividades se concentra nas cidades, onde se registram os preços da terra mais elevados e 

aestrutura fundiária mais concentrada de um país. Dessa forma, desenvolve-se uma enorme 

quantidade de esforço coletivo para custear tais vantagens locacionais. 

As cidades são, na verdade, produtos necessários desses benefícios locacionais, 

constantemente reforçados no sistema capitalista, apesar da distribuição das condições de lo-

calização decorrentes das melhorias dos meios de transporte e comunicação. Os proprietários 

do solo urbano ou de expansão urbana se apropriam dos benefícios locacionais precisamente 

por manter a propriedade de estoques especulativos de terras, num contexto de concentração 

fundiária.Nesse sentido, há uma associação entre urbanizaçãoe preço da terra: aquela cria ri-

queza coletiva do solo, cujo preço é apropriado privativamente. Consequentemente, quanto 

maior o nível de privilégios locacionais, mais recursos a sociedade despenderá para custeá-los.

Na América Latina, tal relação contribui para o agravamento da iniquidade.

1.7.3.3 Tributação da propriedade e Repartição da Mais-Valia Fundiária

SegundoMorales-Schechinger (2005), o nível de tributação da propriedade ur-

bana é um indicador do quanto o Estado devolve à sociedade a ‘mais-valia fundiária’, isto é, 

o nível da tributação indica o quanto o Estado apropria e distribui socialmente do valor da 

terra criado coletivamente.O nível de tributação da propriedade urbana não indica a forma de 

distribuição da ‘mais-valia fundiária’, se justa ou injusta, mas tão somenteindica uma hipótese 

inicial, que se constrói mediante conhecimento da receita de cada país oriunda dos impostos 

sobre a propriedade urbana em relação ao PIB desse país, quer dizer, quanto da mais-valia se 

recupera. Este indicador permite estabelecer uma relação comparativa entre diferentes países 

e distinguir, por exemplo, os países com PIB médio, mas com alta ou baixa concentração de 

renda. Da mesma forma, mostra países com um alto nível de urbanização, mas com PIB baixo, 

médio ou alto e, finalmente, países com nível de tributação alto ou baixo e PIB similar.
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1.7.3.4 A particularidade da América Latina no cenário global

O autor supra relacionou países de cinco continentes, em condições globais 

similares, segundo parâmetros socioeconômicos (PIB per capita), de equidade (índice de 

distribuição da renda), riqueza do solo urbano (urbanização) e recuperação da mais-valia 

fundiária (percentual de imposto incidente sobre a propriedade). Esses parâmetros foram 

atualizados e apresentados na tabela 04, em 5 grupos de países: industrializados; dos BRICS; 

da América Latina; do Oriente Médio; e do Norte da África.

Tab. 04. Nível socioeconômico, equidade, riqueza do solo e recuperação da mais-valia de alguns Países 
agrupados em condições globais similares

Países agrupados 
por similaridade (1)

Nível Socioeconômico 
(2)

Nível de Equidade 
(3)

Riqueza do 
solo urbano (4)

Recuperação da
mais-valia (5)

País PIB per capita (US$)
100 – Índice de 

Gini*
Urbanização 

(%)
Imposto sobre a propriedade 

(%)

América Latina

Uruguai 11.977 57,6 93 1,3

Chile 13.057 47,9 89 0,7

México 12.429 48,3 78 0,3

Argentina** 13.202 54,2 93 -

Venezuela** 11.190 59,0 94 -

Colômbia**  8.136 41,5 75 -

Países industrializados da América, Europa e Ásia.

Canadá 34.567 67,4 81 4,3

Grã-Bretanha 32.314 64,0 80 3,7

Estados Unidos 41.761 59,2 83 3,0

Austrália 34.259 65,0 89 2,7

Japão 29.692 75,1 67 2,6

Espanha 27.066 65,3 78 1,9

Suécia 32.314 75,0 85 1,4

Alemanha 32.255 71,7 74 1,1

Países da Cúpula dos BRICS

Rússia 13.611 57,7 73 2,0

Brasil 10.804 48,2 85 1,1

China  6.200 58,5 48 0,3

África do Sul  9.333 42,2 62 0,5

Índia  2.993 63,2 30 0,1

Oriente Médio e Norte da África

Egito 5.151 67,9 43 0,2

Iêmen 2.243 62,3 32 0.1

África Subsaariana

Zimbábue 620 49,9 39 1.1

Quênia 1.428 52,3 22 0,3

Fonte: adaptado de Morales-Schechinger (2005); PNUD (2011); IBGE (2012), IPEA (2012). *O Índice de Gini é o mais 
usual meio de medição e valoração dos níveis de desigualdade em um país ou em uma cidade, em função da distribuição 
individual de renda que varia numa escala de 0 a 1, em que 0 equivale a uma distribuição equitativa e 1 equivale ao máxi-
mo de iniquidade; por sua vez, o nível de equidade – NE é dado por 100 – Gini; ** países que não possuem dados sobre 
impostos da propriedade urbana.
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O grupo dos países industrializados é habitado por populações de maior 

poder aquisitivo, no qual se encontram elevados valores da terra urbana, mas com ampla 

acessibilidade do cidadão ao direito de propriedade, em face de estruturadas políticas de 

desenvolvimento urbano, que aplicam múltiplos e integrados instrumentos de políticas 

fundiárias urbanas e fiscais de apropriação e distribuição das vantagens locacionais urbanas. 

Neste grupo de países, em geral, a valorização imobiliária é substancialmente recuperada pelo 

Estado, o que se expressa no indicador recuperação da mais-valia fundiária , resultando em 

elevados índices de distribuição de renda. Nesse grupo, entrementes, existem países, como a 

Alemanha que, apesar do acentuado grau de urbanização (expressão de terra valorizada), tem 

baixa incidência de imposto sobre o patrimônio imobiliário. Depreende-se dessa situação 

que outras políticas regulatórias são adotadas como mecanismos de redistribuição da riqueza 

e promoção da sustentabilidade.

De outra parte, nos países da África Subsaariana, com populações extrema-

mente pobres e iníqua distribuição da renda, nos quais as terras têm baixo valor, veem-se 

insignificantes percentuais de recuperação da mais-valia, sugerindo que a estrutura fundiária 

existente não seria fator isolado de iniquidade. A adoção, nesses países, de uma política de 

recuperação da mais-valia fundiária deve ser vista num conjunto mais amplo de políticas 

públicas capazes de vencer o desafio da redução da extrema desigualdade existente.

Já os países do Oriente Médio e do Norte da África exemplificam regiões 

nas quais as populações possuem renda per capita baixa ou média e restrições médias ou 

fortes de acesso à propriedade da terra urbana, ao lado da baixa urbanização e consequentes 

privilégios locacionais não significativos. Nesses casos, Morales-Schechinger entende que 

os instrumentos de recuperação da mais-valia fundiária não possuem conteúdos prioritários 

suficientes à promoção do desenvolvimento urbano.

Os BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm em comum 

uma economia dinâmica que, segundo o FMI, responde, em 2012, por 56% do crescimento 

mundial. Destaca-se uma particularidade da Rússia, país com população de médio ou alto 

poder aquisitivo per capita e renda melhor distribuída em relação ao Brasil e África do Sul. 

Ao par dessas e de outras diferenças, ocorre em comum aos países desse grupo, um acentuado 

grau de urbanização, gerador do enriquecimento do solo e seus consequentes privilégios 

locacionais. Esses parâmetros, ao contrário do observado nos países industrializados, 

constituem fatores impeditivos à democratização da propriedade da terra e estimuladores da 

concentração fundiária existente nesses países. 

O grupo dos países latino-americanos é formado por populações com médio 

poder aquisitivo per capita, baixa distribuição da renda e elevado índice de iniquidade. A ur-

banização alcançou grau expressivo, supondo preços médios a elevados da propriedade, mas 

com baixo nível de tributação sobre o patrimônio imobiliário urbano. Nessa região, Morales

-Schechinger defende a adoção de um conjunto de ferramentas de políticas públicas, não só 
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por meio da via fiscal, mas também de regulação da propriedade patrimonial, em termos de 

contraprestação de serviços de interesse público, social e ecológico.

1.7.3.5 Exemplos de Recuperação da Mais-Valia Fundiária Urbana

O Brasil apresenta características similares aos países latino-americanos, 

que possuem riqueza de terra urbana e consequentes privilégios locacionais criados 

coletivamente, mas apropriados e monopolizados privativamente. Portanto, no geral, estão 

ausentes políticas públicas de efetivação da sustentabilidade urbana. De fato, a persistência 

desse quadro leva à avaliação do papel do Estado na América Latina como sócio oculto dos 

agentes privados da especulação imobiliária, atuando como principal responsável pelo baixo 

desempenho dos parâmetros de sustentabilidade. 

Nesse contexto, as urbes latino-americanas apresentam níveis de tributação das 

propriedades imobiliárias que não correspondem ao valor patrimonial e aos benefícios gerados 

coletivamente, que, pouco recuperados e distribuídos, deixam de compensar as desigualdades 

existentes. As tímidas experiências de alteração do quadro exposto, por meio de políticas 

fiscais e urbanísticas, geraram injustificadas desconfianças que vêm sendo paulatinamente 

superadas sobre a capacidade de esses instrumentos contribuírem para o desenvolvimento 

urbano sustentável. Na última década, no contexto de importantes transformações sociais, 

econômicas e políticas nos países da região, com a democratização do Estado, diversos países 

latino-americanos vêm adotando instrumentos urbanísticos e fiscais de regulação, promoção e 

financiamento do desenvolvimento sustentável urbano (SMOLKA y FURTADO, 2001).

Morales-Schechinger (2005) sustenta que um nível adequado de tributação 

imobiliária pode se constituir num efetivo instrumento de distribuição social da ‘mais-

valia fundiária’ urbana. Nesse sentido, historicamente, algumas tentativas foram realizadas. 

O México, durante as décadas de setenta e oitenta, promoveu o aproveitamento de terras 

coletivas para a oferta maciça de lotes de vários usos, em subúrbios planejados para 

populações pobres. A partir dos anos noventa, porém, o País optou pela privatização dessas 

terras, dificultando o acesso às camadas excluídas economicamente. O Chile implantou um 

amplo programa de subsídio à habitação popular, mediante oferta de habitação pública, por 

via direta ou por meio de empréstimos subsidiados.

A recuperação da mais-valia gerada pela ação urbanística foi incluída como 

preceito constitucional na Venezuela, em 1999, e na Colômbia, em 1991. De acordo com 

ONU-HABITAT (2012), a experiência colombiana se constitui numa referência de 

planejamento e de gestão de projetos urbanos, com base no princípio do compartilhamento 

equitativo de custos e de benefícios da valorização do solo e na construção de mecanismos 

de mediação, pelo Poder Público, da participação privada nas intervenções urbanas.



120

[...] No caso da experiência colombiana, esse princípio está voltado à transformação urbana 

integral de áreas homogêneas a partir de um sistema jurídico suficientemente seguro para 

promover a concertação entre proprietários, investidores e Poder Público, focado na equidade 

e no interesse público. Os planos urbanísticos não são implementados no contexto dos 

incentivos, mas no plano da transformação fundiária e atrelados a projeto de solo, de espaço 

público e de infraestrutura, condicionando o direito (básico) de construir a esse projeto maior 

[...]. (MONTANDON, 2007, p. 136).

No Brasil, o Imposto sobre a Propriedade Urbana – IPTU é de competência 

municipal, que pode cobrar, conforme legislação própria, alíquotas de forma progressiva, 

tendo como base de cálculo o valor e a localização do imóvel urbano (art. 156, § 1º, I e II da 

CF). Nessa modalidade fiscal, as alíquotas progressivamente mais elevadas incidem sobre as 

parcelas do valor do imóvel que ultrapassem os limites legalmente fixados. A progressividade 

fiscal se submete aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, isto é, os contribuintes 

se obrigam a pagar o imposto de acordo com a alíquota que incide sobre a planta de valores 

imobiliários, fazendo com que dois proprietários de imóveis com valores equivalentes 

tenham que pagar quantias equivalentes do tributo. O IPTU na modalidade fiscal tem função 

arrecadatória e responde por 30% das receitas dos 5.570 municípios brasileiros.

Por sua vez, o art. 182, § 4º, II da Carta Magna brasileira instituiu o IPTU 

progressivo no tempo, com a função extrafiscal de ordenar o desenvolvimento da urbe. O 

Estatuto da Cidade (art. 7º, da Lei 10.257/2001) previu esse instrumento que permite ao 

Poder Local aumentar, progressivamente, no tempo, o valor da alíquota do IPTU de um 

imóvel, caso seu proprietário não lhe dê a utilização conforme o previsto no Plano Diretor. 

Assim, na modalidade extrafiscal, o IPTU cumpre duplo e simultâneo papel de indutor do 

desenvolvimento sustentável da cidade e de combate à especulação imobiliária, consistentes 

no uso de áreas já dotadas de infraestrutura urbana e no desestímulo à ocupação de regiões 

distantes do centro que exigirão novo investimento público em obras de infraestrutura, de 

equipamentos urbanos e comunitários.

A aplicação do IPTU progressivo no tempo depende de regulamentação 

específica do Plano Diretor, quanto à definição dos critérios da subutilização para cada 

região da cidade, tornando possível, tanto a identificação da função social da propriedade, 

como a aplicação dos instrumentos previstos nos arts 5º e 6º do EC de utilização, edificação 

e parcelamento compulsórios.

A Súmula nº 668 do STF declarou, em 24/09/2003, a “[...] constitucionalidade 

de lei municipal que tenha estabelecido alíquotas progressivas para o IPTU, destinada a 

assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana [...]” (VADE MECUM 

COMPACTO, 2013, p. 1.595). Assim, admite-se a progressividade cumulativa das duas 

formas de IPTU, fiscal e extrafiscal, a exemplo do município de Goiânia que, por meio 

da Lei dos Vazios Urbanos – LC nº 181, de 1º.10.2008, regulamentou o art. 135 do Plano 

Diretor e adotou o IPTU progressivo, com base nas alíquotas relacionadas na tabela 05. 
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Dessa maneira, na cidade em estudo, IPTU progressivo revela-se ferramenta 

com potencial capacidade indutora do uso e da ocupação do solo, em face do enorme estoque 

de lotes vazios na cidade. Conforme Castorino et al. (2011) Jardim Goiás exemplifica a 

gravidade do problema, pois, transcorridos mais de seis décadas da sua aprovação pelo 

Decreto nº 18, de 22.09.1950, apresentava mais de ¼ de seus lotes sem construção.

Tab. 05. Progressividade das alíquotas (%) do imposto predial e territorial urbano – IPTU 
de acordo com a localização e o uso do solo em Goiânia

Zona
Imóveis Edificados Imóveis Não Edificados (até 2500m²; 

a cada 400m² + 0,5% até limite 7%)Residenciais Não Residenciais

1ª 0,55 1,0 4,0

2ª 0,50 0,8 3,0

3ª 0,36 0,7 2,0

4ª 0,20% 0,5% 1,0

Fonte: Goiânia. Lei Complementar nº 181, de 01 de outubro de 2008. Dispõe sobre Solo Urbano não edificado,   
subutilizado ou não utilizado em regulamentação ao art. 135 da LC 171/2007 – Plano Diretor. Publicada no 
DOM nº 4.462 de 01 out. 2008, p. 243-253.

1.7.4 O paradigma da Recuperação da Mais-Valia na cidade cooperativa de Howard

A concepção urbanística de cidade-jardim, formulada por Howard (1996), no 

bojo dos desafios representados pela ruptura da industrialização com o modo medieval de 

produção, reflete uma expressão dialética da evolução, em novo estágio, do desenvolvimento 

humano. Howard elaborou um modelo em asterisco ou circular-concêntrico de cidade 

dividida em seis setores, com cinco avenidas concêntricas ao parque central e com seis 

bulevares (avenidas largas e arborizadas) que se irradiam em direção ao perímetro externo, 

constituindo a estrutura viária que envolve a cidade e faz a ligação com o meio rural.

As diretrizes de crescimento e expansão urbanas da cidade-jardim e seu 

entorno rural são baseadas nos princípios da inter-relação harmônica campo-cidade, por meio 

dos cinturões verdes, das cidades-satélites e do controle do uso do solo pela comunidade. 

Os cinturões verdes são circundados pelas alamedas do tipo parkways ao longo das matas 

ciliares, das reservas florestais e dos parques naturais. Os bulevares e os espaços livres 

verdes também atuam como “vasos comunicantes” entre as áreas verdes rurais diretamente 

com o meio intraurbano. 

Na cidade-jardim, o controle do uso do solo é realizado por meio de um 

cooperativismo a ser desenvolvido diretamente pela comunidade e de acordo com o seu grau 

de participação na vida da cidade. Essa experiência foi concretizada em 1902 no projeto The 
Garden City Pioneer Company Ltd que adquiriu um terreno de 1.546 hectares, nos arredores 

de Londres, onde se edificou Letchworth; em 1920, no projeto Welwin Garden City Ltd que 

adquiriu um terreno de 962 hectares, localizado a quinze quilômetros de Letchworth, onde 

se edificou Welwin. 
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As experiências de Letchworth e de Welwin prosperaram e permanecem vivas 

sob a administração cooperativa das companhias das respectivas cidades. Além do aspecto 

urbanístico, lograram êxito também no aspecto comercial, cujos resultados beneficiaram não 

só seus moradores, como toda a região metropolitana de Londres.

Conforme dados da tabela 06, a concretização do plano urbanístico de Howard 

demonstrou ser possível (grifamos):

[...] a) a construção de cidades novas com indústrias, independentemente de paternalismo 
estatal, conservando o incremento do valor da terra para a comunidade, em vez de su-
búrbios-jardins;
b) cada família poderia possuir uma casa em meio ao verde, com fácil acesso ao trabalho, ao 
centro da cidade e ao campo;
c) obter boa qualidade ambiental, mediante distribuição do sistema de áreas verdes no 
conjunto da cidade, que se comunicaria com um cinturão verde definido, não como uma 
área não construída, mas sim permanente e integrado à cidade; [...] (OTTONI, 1996, p. 66).

Tab. 06. A mais-valia fundiária na cidade cooperativa de Howard, na Inglaterra

Receita/Despesa Total (em libras)

Rendimento bruto com renda-cota da propriedade agrícola, urbana e de área 
para negócios.

£ 64.000

Despesa com saneamento, sistema viário, saúde, educação, meio ambiente, 
construções dos prédios da Administração, juros e taxas.

£ 50.000

Sobra entre receita e despesa £ 14.000

Fonte: Martins Júnior (2007, p. 78), adaptado de Howard (1996, p. 148-149)

A experiência urbanística das cidades-jardins britânicas, com uma população 

média de 350 mil pessoas, que se desenvolve desde o início do século passado, ao redor 

de Londres revela a captação e distribuição da ‘mais-valia fundiária’, num percentual de 

21,87% dos investimentos aplicados pelos cidadãos, conformam uma experiência urbana 

caracterizada pela, 

[...] atuação da municipalidade medida unicamente pela disposição dos ocupantes em pa-

gar as cotas-partes, e que crescerá à medida que os serviços municipais forem sendo execu-

tados, eficiente e honestamente, ou diminuindo, se é feito de forma desonesta e ineficiente 

[...]; se os habitantes da cidade se tornarem cooperativistas, a municipalidade avançará; 

se deles se tornarem menos adeptos do cooperativismo, a municipalidade recuará. [...] 
(HOWARD, 1996, p. 149).

Um núcleo urbano planejado, conforme a concepção em comento, apresenta 

espaços intra e interurbanos, compreendidos entre as cidades-satélites, formando um 

cinturão verde que se comunica diretamente com as áreas urbanas, por meio de várias 

categorias de espaços livres, proporcionando, necessariamente, uma quantidade elevada 

de áreas verdes por habitante. Nessas cidades, o crescimento, a demanda por habitação e a 

inversão pública em serviços urbanos promovem a valorização da terra. 
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Todos os centros urbanos do mundo, num sistema de livre mercado, estão 

sujeitos ao fenômeno especulativo promovido pelos agentes imobiliários que produzem o 

espaço urbano. A despeito desse fator objetivo, algumas cidades, como as citadas, destacam-

se como exemplos de gestão socioambiental, demonstrando a possibilidade de controle do 

uso do solo e de retorno dos investimentos públicos em prol da função socioambiental da 

cidade. No caso em estudo, o Plano Diretor de Goiânia, teoricamente, desde os seus primór-

dios, concebeu uma cidade moderna, planificada racionalmente, preocupada com a função 

socioambiental da propriedade e da cidade. Confirma-se tal assertiva na diretriz fixada por 

Godoy (1942a, p. 20), pela qual,

[...] o urbanismo ampliou seu campo de ação, estendendo os seus tentáculos ao campo, não 

somente para sugar elementos de que precisam às agremiações humanas, mas também para 

veicular as coisas indispensáveis à vida rural. É que as cidades não são mais parasitas [do 

campo] no sentido material da palavra, verificando-se entre elas e o campo a eterna troca de 

produtos e de ações que caracteriza a existência social. [...].

Nos aglomerados humanos, de acordo com autor supra, viabiliza-se a “trin-

dade econômica” (industrial, bancária e comercial), que resulta na valorização da terra, na 

geração de riquezas e na agregação de valor à produção local e regional. A resultante se vê no 

estímulo à cidadania e na valorização do homem, tendo como exemplo “[...] a cidade como 

idealizou Howard, cujas ideias foram empreendidas [...] na Inglaterra, bem como na França, 

Estados Unidos etc. [...]” (GODOY, 1942b, p. 35). 

O autor destacou que o controle do crescimento da cidade deve ser feito pelo 

Estado, bem como a venda dos lotes, segundo um plano de valorização gradativa, visando 

ao financiamento das obras de construção da nova cidade; citou o insucesso de Belo Hori-

zonte, cuja valorização do solo urbano foi apropriada por particulares, que fizeram fortunas 

rapidamente sem que se tenha revertido a favor do Plano Urbanístico da capital mineira; 

e apontou para a importância da implementação das diretrizes do Plano, sob as quais os 

elementos urbanísticos seriam articulados como os órgãos de um ser vivo, mantendo uma 

relação de interdependência com o entorno rural (cinturão verde) para a formação de um 

estoque público de terras, visando à expansão urbana e um plano de colonização, fazendo 

uso de chácaras e granjas para o desenvolvimento de atividades agrícolas necessárias ao 

abastecimento da cidade.

A experiência belo-horizontina, entrementes, reproduz-se na goianiense. De-

monstra-se neste trabalho que, tanto o Centro histórico como o cinturão verde de Goiânia 

foram e continuam sendo alvos dos agentes produtores do espaço urbano, em parceria com 

o Poder Público, que atuam dentro da lógica da apropriação exclusivamente privada dos 

ganhos da urbanização. A esse respeito, afirma Pires (2009, p. 266):

[...] A falta de concretização da cidade-jardim era lugar-comum em uma sociedade onde a 

falta de interesse pelo social era inerente, já que estava acostumada a fazer da terra de especu-
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lação imobiliária. Inclusive o governo, que havia legitimado a aprovação do plano [original 
de Goiânia, elaborado por Godoy e Corrêa Lima], com o tempo cedeu às pressões dos em-
presários interessados na venda das terras que se valorizam dia a dia [...]. 

A experiência cooperativa de Howard, do início do século XIX, que antecipou 

em um século a função socioambiental da cidade, tardiamente adotada no ordenamento 

urbanístico brasileiro, demonstra a viabilidade de modelo que se antagoniza ao atualmente 

vigente em nosso meio. Não se trata de discutir a adequação do modelo cooperativo à realidade 

brasileira. Discute-se a gestão urbana democrática, descentralizada, com a participação da 

sociedade, desenvolvida e executada, seja na Inglaterra, berço do capitalismo mundial, seja nos 

países da América Latina e no Brasil, em particular, bastando que se aplique o art. 112 da CF c/c 

art. 2º do EC, que instituíram a função socioambiental da cidade e o instrumental de geração, 

apropriação e distribuição da ‘mais-valia fundiária’, afastando, assim, a inevitabilidade da 

sucumbência da cidade capitalista aos interesses da especulação imobiliária.

1.8 A Compensação e a Recuperação da Mais-Valia FundiáriaUrbana

O Patrimônio Ambiental de Goiânia, constituído por bens ambientais juridi-

camente protegidos, de uso comum do povo, de titularidade difusa, submete-se ao impacto 

de acelerada e descontrolada expansão urbana, típica das cidades emergentes dos países la-

tino-americanos. Tal processo de urbanização se caracteriza pela paradoxal socialização dos 

efeitos negativos do uso do solo, na forma da poluição e da degradação, e pela apropriação 

privada dos efeitos positivos, gerados por inversões públicas. Tais efeitos ganham forma na 

segregação e fragmentação socioeconômica. 

Diante desse quadro, e na perspectiva de seu agravamento, justifica-se o uso de 

medidas civis reparatórias e compensatórias dos impactos reais e potenciais, em consonância 

com os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador. Acresce ao que foi dito 

na Seção 1.4 quanto aos postulados e princípios, de que as medidas de prevenção e de pre-

caução decorrem da responsabilidade civil por danos ambientais, prevista no art. 225, § 3º da 

CF e nos arts. 4º, VII e 14, § 1º, da LPNMA. O princípio da prevenção (art. 170, VI da CF) se 

sustenta no conhecimento das consequências das atividades humanas, mediante nexo causal 

ou raciocínio lógico que demonstra o vínculo entre a ação e o resultado negativo produzido. 

O princípio da precaução (art. 225, § 1º, III, IV e V da CF) decorre da irrever-

sibilidade de certos danos causados ao meio ambiente, requerendo a adoção de medidas antes 

mesmo do estabelecimento de qualquer nexo causal, portanto, refere-se a eventos futuros. E 

isso é possível por via do princípio poluidor-pagador (art. 4º, VII, da LPNMA), segundo o 

qual, os responsáveis pelos danos ou impactos ambientais são obrigados a recuperá-los e/ou 

indenizá-los, por meio da internalização dos custos preventivos de preservação e curativos 

de reparação dos processos de produção e consumo. 
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A medida compensatória está prevista no art. 3º da LACP, que tem por 

objeto o cumprimento de obrigação de fazer (prestação positiva do degradador/poluidor) 

ou não fazer (prestação negativa), que prevê a recuperação específica ou a reparação por 

equivalente. A recuperação ambiental específica consiste na reposição in situ e ex post facto do 

bem diretamente afetado e a partir de fato passado. Tem-se como exemplo, a execução de um 

Programa de Recuperação da Área Degradada – PRAD (obrigação de fazer) ou, simplesmente, 

a abstenção da continuidade de atividade danosa em determinado local (obrigação de não fazer).

Já a reparação do dano ambiental por equivalência consiste na compensação 

ecológica, ex situ e ex ante facto, por meio da introdução no meio ambiente de um bem dis-

tinto, mas com interesse público e/ou com equivalente capacidade funcional ao do recurso 

natural afetado.

Mecanismos de política urbana, concebidos de acordo com os princípios 

citados, se coadunam à incerteza ou questionamento científico sobre o futuro da susten-

tabilidade das cidades emergentes na ALC, submetidas que estão a uma multiplicidade 

de ameaças e fatores de risco nas dimensões sociais, econômicas e ambientais. O 

impacto no ecossistema urbano, além do dano, possui significado associado à qualidade 

do ambiente. Esse impacto poderia ser expresso teoricamente numa grandeza matemá-

tica, como a diferença delta (Δ) entre o estado atual e o estado anterior, em casos de 

situações já ocorridas. 

O processo de licenciamento se caracteriza pela avaliação prévia dos 

impactos, por meio de metodologias e técnicas adequadas de AIA, de maneira que esse delta 

corresponderia à diferença entre o estado do ambiente no cenário previsto e o estado atual do 

ambiente, antes do empreendimento. O delta pode ser ainda a diferença entre o estado 

do ambiente modificado pela realização de um empreendimento ou atividade e o estado do 

ambiente em um cenário resultante da evolução sem o projeto. Também há possibilidade 

de combinação de diferentes cenários, atuais e futuros, sem ou com projetos.

Os cenários acima poderão ser construídos ou previstos dentro das políticas 

estratégicas de desenvolvimento, para avaliar os impactos ambientais, que poderão ser, tanto 

positivos como negativos. Na construção desses cenários, deve-se ter em conta as vantagens 

locacionais da urbanização, decompostas nos seus componentes ambientais.

1.8.1 Compensação em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sistema Plano Plurianual – SIPPA, 

estima a receita e prevê a despesa do Município para o exercício financeiro de cada 

quadriênio. O Plano Plurianual – PPA do período de 2010 a 2013, instituído pela Lei nº 8.824, 

de 16.07.2009, consigna valores referenciais, incluídos mediante diagnóstico, diretrizes 

gerais e indicação dos recursos que financiarão os respectivos programas a serem executados 
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no quadriênio (tabela 07). A programação constante do PPA deverá ser financiada pelos 

recursos públicos locais, acrescidos de outros, oriundos de parcerias com a União, Estado, 

outros Municípios e, ainda, com os diversos segmentos da sociedade.

Da referida tabela são extraídas informações sobre as aplicações por funções 

associadas a cada um dos programas finalísticos, que resultam em bens e serviços de interes-

se direto e imediato da sociedade, no quadriênio que se encontra em execução. Esses valores 

indicam a capacidade de geração e de aplicação de recursos pelos instrumentos de controle 

urbanístico estabelecidos no Plano Diretor da Cidade. De um total de R$ 10,383 bilhões a 

serem aplicados nas diversas funções do poder público municipal no período 2010-13, temos 

que 50,38% do total são destinados à saúde e à educação. As aplicações em funções precipu-

amente relacionadas à gestão urbana – saneamento, meio ambiente, urbanismo, habitação, 

transporte, cidadania, cultura, desporto e lazer etc. – respondem por 13,74% do total. Esses 

dados revelam uma fraca contrapartida financeira dos instrumentos de política urbana, insu-

ficiente para vencer os enormes desafios colocados, tanto ao poder público como às empre-

sas particulares e aos cidadãos em geral.

Tab. 07. Recursos aplicados nas funções associadas a programas finalísticos que indicam possível contrapartida 
financeira do instrumental de política urbana (Plano Plurianual Goiânia 2010-13)

Descrição das funções/
programas

2010

Recurso anual, em R$ 1.000,00 Recurso quadriênio

2011 2012 2013 R$ 1.000,00 %

Gestão Ambiental 12.423 12.360 13.482 14.707 52.972 0,51

Urbanismo 30.366 36.923 57.389 43.902 168.580 1,62

Saneamento 130.012 145.645 158.869 173.294 607.820 5,85

Habitação 20.063 36.554 39.871 41.572 138.060 1,33

Transporte 90.795 97.782 106.375 116.020 410.972 3,96

Direito da Cidadania 325 383 417 455 1.580 0,01

Cultura 6.958 8.689 9.478 10.338 35.462 0,34

Desporto e Lazer 5.194 2.385 2.601 2.837 13.017 0,12

Segurança Pública 2.736 4.348 4.742 5.173 16.999 0,16

Trabalho 4.169 4.254 4.640 5.062 18.125 0,17

Assistência Social 30.630 36.756 40.093 43.734 151.212 1,46

Saúde 631.050 712.982 776.639 834.009 2.954.680 28,46

Educação 501.283 541.391 590.422 643.135 2.276.230 21,92

Demais funções (total do quadriênio) 3.539.759 34.09

Total Geral 2.202.810 2.494.866 2.735.435 2.950.458 10.383.569 100,00

Fonte: Portal da Transparência da Câmara Municipal. Disponível em: <http://www.goiania.go.gov.br/shtml/transparencia/
orcamento.shtml>. Acesso em: 18 ago. 2012.

Segundo Torres, Barco & Casseb (2012), coordenadores do diagnóstico da 

Plataforma CES de Goiânia, realizado por técnicos do BID e da Prefeitura, há obstáculos 

à gestão compartilhada entre o Poder Público Municipal, representantes da sociedade e da 
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iniciativa privada para gerar os recursos necessários ao financiamento do desenvolvimento 

urbano sustentável. 

No contexto de dificuldade de se efetivar a dimensão da sustentabilidade urba-

na em matéria fiscal e de governança, destaca-se o PUAMA, no valor de R$ 128 milhões, que 

corresponde a 1,23% do total do PPA 2010 a 2013. Como exposto anteriormente, o PUAMA 

é um programa instituído por lei própria como Operação Urbana Consorciada – OUC. Como 

exposto na Subseção 1.5.4.3c, esse programa disciplina um regime urbanístico especial em 

bairros de influência direta e indireta de Projetos Diferenciados de Urbanização, conjuntos re-

sidenciais e áreas de especial interesse social das sub-bacias do córrego Macambira e ribeirão 

Anicuns. Cabe ao município de Goiânia a contrapartida financeira, oriunda do instrumental 

de política urbana. Esse valor é tão inexpressivo que não tem previsão no PPA. Resulta que o 

programa é financiado, quase na sua totalidade, com recursos orçamentários da União.

Assim, os dados acima e os resultados desse estudo possibilitam analisar a 

hipótese de que o instrumental criado pelo Estatuto da Cidade, em 2001, incorporado ao 

Plano Diretor de Goiânia de 2007, possibilitaria a efetivação da Função Socioambiental da 

propriedade, verbis:

[...] Hipótese 1: A concretização de medidas que promovem a função social na cidade é dificul-

tada pela reserva de valor imobiliário dos atores especulativos e carência de uma legislação que 

incentive tais investimentos. A hipótese levantada foi confirmada. Ao pesquisar a propriedade 

urbana no contexto histórico foi mostrado que [...] a reserva de valor exercida pelos agentes 

especulativos desencadeia a ocorrência de vazios urbanos dificultando o ordenamento da ci-

dade e o seu papel social. Houve carência de instrumentos de política urbana capazes de 
promover a função social da propriedade nos planos diretores anteriores [...]. Os artigos 135, 

136, 137 e parágrafo único do Plano Diretor de Goiânia de 2007 são exemplos de que os em-

preendedores também devem participar ativamente dando a sua contribuição na construção de 

loteamentos com a infraestrutura adequada. [...]. Goiânia ainda tem muitos problemas, como 

todas as cidades do mundo. O fato de ter sido planejada não lhe garantiu o crescimento ordena-

do desejado. Suas disfunções são visíveis e por isso podem ser modificadas. O Plano Diretor de 

Goiânia 2007 contém instrumentos da política urbana capazes de promover o pleno desenvol-

vimento das funções sociais. [...]. (VALE JÚNIOR, 2008, p. 97-99).

Transcorrido todo o período de tempo após a criação dos instrumentos de 

gestão negociada – TDC, OODC, OUC – pelo EC/2001 e a incorporação dos mesmos ao 

PD Goiânia/2007, constata-se que permanece a carência do instrumental de política urbana 

capaz de Recuperar e Repartir a Mais-Valia Fundiária. As vantagens locacionais, as ameni-

dades ambientais e os ganhos decorrentes dos investimentos públicos com a infraestrutura 

urbana continuam sendo apropriados pelos agentes hegemônicos produtores do espaço urba-

no, de maneira que permanecem obstáculos a serem superados para a efetivação da Função 

Socioambiental da propriedade e da cidade. 

A partir de todo o exposto, insurge a preocupação do autor, consentânea com 

a tripla dimensão da sustentabilidade urbana, em apresentar uma formulação metodológica 
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valoração ambiental integrada, contributiva à equidade ambiental e socioeconômica da ges-

tão urbana sustentável.

1.8.2 Compensação ambiental e royalty

A CF, no § 1º do art. 20, atribui aos Estados, ao DF, aos Municípios e aos 

órgãos da administração direta da União, o direito à participação ou compensação financeira 

advinda do resultado da exploração de petróleo ou gás natural. O mesmo ocorre quanto ao 

uso de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos mi-

nerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 

exclusiva. Por sua vez, ao lado dos instrumentos de comando e controle tradicionalmen-

te manejado no âmbito da competência do Poder de Polícia da Administração Pública, a 

LPNMA criou instrumentos econômicos de gestão e proteção ambiental. A CF instituiu a 

compensação financeira ou royalty sobre mineração, eletricidade e petróleo, a cobrança pelo 

uso da água e o ICMS Ecológico, entre outros, integrando um conjunto de instrumentos de 

gestão econômica na área ambiental.

As compensações financeiras geraram dúvidas iniciais sobre a classificação 

dessa receita, quanto à sua natureza, se tributária ou patrimonial. Prevaleceu o entendimento, 

firmado pela jurisprudência, de receita patrimonial, de caráter não tributário, cuja origem se 

encontra na exploração do patrimônio público, uma vez que os RNs explorados são de do-

mínio da União, por determinação constitucional. Assim, a compensação financeira, repre-

sentada pelos royalties institucionalizados, possui arcabouço legal e infralegal bem definido, 

reduzindo o grau de judicialização na solução dos conflitos envolvidos na aplicação desses 

instrumentos (Oliveira, 2003; Faria, 2008).

O mesmo não ocorre com o mecanismo correspondente na área ambiental, ou 

seja, a Compensação Ambiental, estabelecida como forma de reparação civil pelo dano irre-

parável causado pela atividade humana, em consonância com o Princípio Poluidor-Pagador, 

previsto no art. 4º, VII da Lei do SNUC nº 9.985/2000, verbis:

Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
[...]
VII – à imposição, ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 
danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos.

De acordo com Faria (2008), o termo compensação pode ser entendido em dois 

sentidos: em sentido amplo (lato sensu), significa uma forma de reparação que compreende 

a recuperação de um ambiente alterado por uma atividade ou empreendimento, sem prejuízo 

de outras medidas adotadas – de natureza pecuniária ou não; e, em sentido estrito (stricto 
sensu), significa a adoção de medidas compensatórias aos impactos ambientais negativos, 

irreversíveis e inevitáveis decorrentes das atividades humanas, que podem ser tomadas 
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voluntariamente pelos responsáveis por esses impactos, ou que podem ser exigidas pelo órgão 

ambiental competente. As medidas compensatórias se distinguem das medidas mitigadoras, 

já que essas são destinadas a prevenir impactos adversos, reversíveis e evitáveis, adotadas 

no processo de AIA.

A Compensação Ambiental stricto sensu, portanto, é um mecanismo financei-

ro que visa a compensar os impactos ambientais não mitigáveis, ocorridos ou previstos no 

processo de licenciamento ambiental, com fundamento no princípio do poluidor-pagador. A 

licença concedida mediante AIA, constatado o dano irreversível, impõe ao agente o dever de 

indenizar a sociedade.

Dessa maneira, os custos socioambientais dos impactos negativos do desen-

volvimento econômico são incorporados no cálculo dos custos dos empreendimentos, desde 

as fases de implantação, operação e encerramento das atividades, refletindo no preço final 

de produtos e serviços. Em outras palavras, ocorre internalização, pelo agente causador, dos 

efeitos externos negativos da atividade econômica.

A Compensação Ambiental se encontra estabelecida no art. 36 e seus §§ 1º 

a 3º da LSNUC, como um requisito para o licenciamento ambiental de empreendimentos 

de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, 

com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA. O 

empreendedor é obrigado a destinar recursos a partir de 0,5% dos custos totais previstos 

para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado de acordo com o grau 

de impacto ambiental definido no EIA. Quando o empreendimento afetar Unidade de Con-

servação específica ou sua Zona de Amortecimento – ZAUC, o licenciamento dependerá da 

autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que 

não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compen-

sação ambiental. 

O dispositivo supra, regulamentado pelo Decreto nº 4.340, de 22.08.2002, 

foi objeto da ADI nº 3.378, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, em 

16.12.2004, que questionou, ao mesmo tempo, a constitucionalidade de seus §§ 1º, 2º e 

3º. O Plenário do STF, em decisão de 09.04.2008, julgou parcialmente procedente a referida 

ADI, com redução de texto, declarando a inconstitucionalidade da expressão constante do § 

1º, do art. 36, da LSNUC, qual seja, “não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos 

na implantação de empreendimento”. 

Em decorrência do exposto, o art. 36 da LSNUC foi regulamentado pelo 

Decreto nº 6.848/2009 que, no art. 31-A, §§ 1º a 3º, estabeleceu o cálculo do Valor da 

Compensação Ambiental – CA a ser cobrado de acordo com a fórmula: CA = VR x GI, 

onde: CA = Valor da Compensação Ambiental; VR = Valor de Referência (somatório dos 

investimentos necessários para implantação do empreendimento, não incluídos os planos, 

projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação 

de impactos causados); e GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores 

de 0 a 0,5%, de acordo com Anexo do Decreto nº 6.848/09.
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Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do 

empreendimento, o VR será calculado com base nos investimentos que causam impactos 

ambientais, relativos ao trecho.

Embora a decisão não tenha transitado em julgado, pois ambas as partes 

litigantes – Presidência da República e CNI – recorreram da decisão, o controle constitucional 

já declarado é irrecorrível e reconhece a cobrança da Compensação Ambiental prevista 

na LSNUC, de acordo com o Princípio Poluidor-Pagador, legitimando a sua incidência 

para compensar os impactos ambientais não mitigáveis. Decorre dessa intepretação, 

uma sistemática de estimação, caso a caso, do valor da compensação, numa relação de 

causalidade e proporcionalidade entre o valor a ser pago e o efetivo impacto ambiental do 

empreendimento licenciando.

Assim, o processo de licenciamento ambiental ganhou complexidade com a 

valoração dos RNs afetados pelos empreendimentos e atividades no processo de AIA. 

A decisão do STF proibiu o cálculo da compensação ambiental mediante aplicação de um 

percentual sobre os custos totais do empreendimento, já que o valor da compensação deve ser 

compatível e proporcional ao grau de impacto ou dano ambiental decorrente. Entrementes, 

a fórmula do art. 31-A do Decreto nº 6.848/09 repete a do anterior, pois “[...] o critério é 

o mesmo: aplicação de percentual sobre base de cálculo, a qual se define pelo custo de 

implantação do empreendimento. O que mudou foi o estabelecimento de um teto: o que era 

mínimo passou a ser máximo. [...]” (ALMEIDA & PINHEIRO, 2011, p. 48).

1.8.3 Compensação de acordo com o Código Civil

O Código Civil estabelece nos arts. 944 a 954 os parâmetros para a respon-

sabilização civil por danos, a serem considerados na valoração da indenização ambiental. 

O art. 944 e seu parágrafo único, do CC diz: “[...] A indenização mede-se pela extensão do 

dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz 

reduzir, equitativamente, a indenização [...]”. 

De acordo com Morato Leite (2003), o arbitramento do dano material deve 

ser calculado com base no valor a ser despendido, na restauração in situ, quando o dano 

é reversível, inclusive os gastos com os indispensáveis estudos prévios. De acordo com o 

autor, a previsão de que a indenização deve ser destinada a um fundo, tem o intuito de res-

taurar áreas degradadas, quando as pessoas responsáveis pela degradação ou poluição não 

são identificadas ou são insolventes, acrescentando que não há livre-arbítrio para o uso dos 

valores arrecadados com a indenização, que devem ser aplicados na restauração de áreas 

degradadas e, não sendo possível, em outro local semelhante.

Na área do meio ambiente, contudo, o valor dos bens ambientais não se ex-

pressa por meio de preço praticado no mercado, sendo realizada a avaliação econômica do 

meio ambiente, de acordo com metodologias indiretas e diretas (avaliação contingente), que 

são expostas com detalhe na Seção 5.1. 
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Na presente subseção, discorre-se, inicialmente, sobre as espécies de Com-

pensação – Legal, Convencional e Judicial – para, em seguida, discutir-se os requisitos de 

validade da adoção do instituto como ferramenta de política urbana. 

A Compensação é definida no art. 368 do CC, como “[...] um meio de extin-

ção das obrigações entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma 

da outra [...]” (VADE MECUM COMPACTO, 2013, p. 180). De acordo com a norma e a 

doutrina, o instituto possui natureza legal, convencional ou judicial, como se expõe a seguir.

1.8.3.1 Compensação Legal

É aquela que decorre da lei e que se opera de forma absoluta ou automática ou 

de pleno direito, sine facto dominis (independente da vontade das partes). Deve obediência 

aos requisitos legais e se aplica no instante em que se instituírem créditos recíprocos entre 

duas pessoas.

Os requisitos da Compensação Legal estão estabelecidos nos arts. 368 a 371, 

do CC, quais sejam:

a Reciprocidade dos créditos, que é a existência de obrigações e créditos 

recíprocos, visto que a compensação provoca a extinção de obrigações pelo encontro de di-

reitos opostos (art. 368 do CC);

a Liquidez das dívidas, significando que somente se compensam dívidas 

líquidas, isto é, com valores certos e determinados, expressos por uma cifra (art. 369, do CC);

a Exigibilidade das prestações, requisito segundo o qual, se exige que as 

dívidas, além de serem líquidas, têm que estar vencidas. Além disso, só se compensam 

obrigações de natureza civil, excluindo-se as obrigações naturais (art. 369, do CC);

a Fungibilidade dos débitos, requisito que se refere a coisas fungíveis, aquelas 

que, de acordo com o art. 85 do CC, são obrigações que podem substituir-se por outras de 

mesma natureza, em espécie, quantidade e qualidade; além das obrigações terem por objeto 

coisas fungíveis, do mesmo gênero, é necessário que sejam fungíveis entre si, por exemplo, 

dívidas consistentes em entregar sacas de café só se compensam com outras do mesmo gênero; 

portanto, não se admite compensação de dívida em dinheiro com dívida de café; 

a Identidade de qualidade das dívidas: além da fungibilidade, deve-se ob-

servar o requisito referente à qualidade especificada no contrato (art. 370 do CC); se a obri-

gação for sacas de café, por exemplo, elas só se compensam se ambas as dívidas forem do 

mesmo tipo ou qualidade;

a Diferença de causa é um requisito que, observadas as hipóteses de exclu-

são legal, não impede a compensação. Isso significa que, mesmo dívidas oriundas de causas 

diversas podem ser compensadas, a exemplo das dívidas privadas e tributárias:
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[...] o direito à compensação tributária está regido pelo CTN, arts. 156, II, 170 e 170-A [...] 

desde que reconhecida a existência de créditos compensáveis. Ocorrido o indébito tributário 

[pagamento indevido de tributo], o Estado deve zelar para que retorne ao domínio do contri-

buinte, evitando conflito entre a necessidade da arrecadação fiscal para o custeio de serviços 

públicos e o ressarcimento do indébito tributário, devolvendo-o, respeitado o direito indivi-

dual do cidadão em nome do bem-estar social. [...] (DINIZ, 2004. p. 317-8). 

De acordo com Rodrigues (2002), a compensação legal produz efeitos sobre: 

a irrelevância da capacidade das partes, bastando que se configure a hipótese de se apre-

sentarem mutuamente obrigadas; sobre a retroatividade da compensação à data em que a 

situação de fato se configurou, a partir da qual, torna-se credor do autor, o devedor cobrado 

de uma prestação compensável; sobre a retroatividade da compensação aos acessórios do 

débito, fazendo cessar os juros e garantias, bem como livrando o devedor da incidência dos 

efeitos de mora e da cláusula penal, a partir do momento da coexistência das dívidas.

1.8.3.2 Compensação Convencional

É a que resulta de um acordo de vontade entre as partes, incidindo em hipóte-

ses que não se enquadram na compensação legal. As partes, de comum acordo, podem dis-

pensar os requisitos que forem celebrados na convenção como, por exemplo, a liquidez das 

dívidas, permitindo que sejam compensadas dívidas ilíquidas ou não vencidas com dívidas 

líquidas ou vencidas.

Os requisitos da Compensação Convencional, observado o disposto no art. 

373 do CC de exclusão legal, são aqueles estipulados por mútuo acordo entre as partes.

1.8.3.3 Compensação Judicial

É aquela determinada pelo juiz, nos casos em que se acharem presentes os 

pressupostos legais. As principais hipóteses de Compensação Judicial são procedência da 

ação e reconvenção; e sucumbência recíproca. A hipótese da procedência da ação e recon-

venção ocorre numa ação de cobrança, em que o autor cobra do réu a importância de dez 

mil reais, e esse, na sua resposta, de forma simultânea com a contestação (art. 299 do CPC), 

no pedido contraposto da reconvenção, cobra do autor a importância de onze mil reais. No 

julgamento, ambas as ações (de cobrança e reconvenção) são julgadas procedentes. O juiz 

procederá, então, o efeito da compensação e condenará o autor a pagar somente a diferença 

das dívidas compensáveis, isto é, a quantia de hum mil reais. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, conforme relação processual prevista no art. 21 do CPC, em que cada litigante for 

em parte vencedor e vencido, o juiz determinará a compensação da recíproca e proporcional 

distribuição dos honorários e despesas entre as partes.
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Os requisitos da Compensação Judicial são os mesmos da compensação legal. 

Alerta-se para os casos das dívidas não compensáveis, para os quais não se admite a compen-

sação, quando ocorrer qualquer uma das hipóteses de exclusão convencional, de exclusão 

legal ou de exclusão em face de direitos de terceiros. A hipótese de exclusão convencional é 

aquela que advém da vontade das partes que, de comum acordo, estabelecem obstáculos ou 

renúncias mútuas. A renúncia pode ser também unilateral de uma das partes que, de forma 

prévia, abre mão do direito de arguir a compensação (art. 375 do CC).

A hipótese de exclusão legal, em regra, não incide sobre a diversidade de cau-

sa, que não impede a compensação, desde que observados os requisitos exigidos. Se ambas 

as dívidas são de mesma natureza, por exemplo, em dinheiro, líquidas e vencidas, compen-

sam-se, ainda, que a causa de uma delas seja de uma modalidade de contrato diferente 

da outra. Por exemplo, uma dívida de contrato de mútuo, pela norma do art. 586 do CC: 

“[...] mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, na qual o mutuário é obrigado a entregar 

ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade [...]”, 

pode ser compensada por outra decorrente de contrato de compra e venda, conforme art. 481 

do CC: “[...] pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o 

domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro [...]”.

O art. 373 do CC estabelece hipóteses de exclusão legal, seguintes:

a Exclusão em razão de ordem moral ou ato ilícito, se a dívida provier 

de esbulho, furto ou roubo: essa hipótese exclui qualquer possibilidade de compensação 

de dívida decorrente de usurpação de águas, um tipo de esbulho frequentemente praticado 

contra os mananciais urbanos, que são bens juridicamente protegidos, de uso comum do 

povo e, portanto, de titularidade difusa (art. 99, I e 100 do CC e art. 225, caput da CF). 

Tal prática é reprimida com a pena de detenção de um a seis meses, mais multa, conforme 

tipificação do art. 161, § 1º, I do CP: “[...] na mesma pena incorre quem desvia ou represa, 

em proveito próprio ou de outrem, águas alheias [...]”. 

a Exclusão em razão da causa do contrato, se a dívida original é de comodato, 

depósito ou alimentos. O comodato, conforme art. 579 do CC: “[...] é o empréstimo gratuito 

de coisas não fungíveis que se perfaz com a tradição [entrega] do objeto [...]”. O depósito é 

o contrato pelo qual, conforme art. 627 do CC: “[...] recebe o depositário um objeto móvel, 

para guardar, até que o depositante o reclame [...]”. Por sua vez, conforme arts. 1.694 e 

1.695 do CC, os alimentos são devidos entre parentes, cônjuges ou companheiros quando 

quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho, à própria 

subsistência, sendo fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada. As dívidas decorrentes de comodato ou de depósito não podem ser objeto 

de compensação, porque persistem as obrigações de restituir a coisa e, no caso de alimentos, 

a satisfação do contrato é indispensável à subsistência do alimentando. Numa interpretação 

extensiva da norma, os serviços ambientais prestados pelas AVUs devem ser providos pelo 

Estado, na proporção das necessidades do cidadão à sadia qualidade de vida urbana. 
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A provisão desse serviço, de forma equilibrada, torna questionável a Compensação feita com 

objetivo de desobrigar a prestação, pelo obrigado, de tais serviços essenciais à sociedade.

a Exclusão em razão da coisa insuscetível de penhora, pois se trata de dívida 

judicialmente inexigível, hipótese que se coaduna ao art. 1.911 do CC: “[...] a cláusula 

de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade e 

incomunicabilidade [...]”.

A penhora é ato judicial praticado no cumprimento de sentença ou execução 

por quantia certa, por meio do qual se apreende ou se tomam os bens do devedor, visando a 

individualizar, garantir, conservar, gerar a preferência ao exequente sobre os bens ou direitos 

objetos de expropriação e garantir o pagamento da dívida (THEODORO JÚNIOR, 2004). 

A hipótese de exclusão em face de direitos de terceiros é aquela, segundo a 

qual não se admite a compensação em prejuízo de terceiros estranhos à operação. No literal 

mandamento do art. 380 do CC: “[...] o devedor que se torne credor de seu credor, depois 

de penhorado o crédito desse, não pode opor ao exequente compensação, de que contra o 

próprio credor disporia [...]”.

Portanto, é proibida a Compensação Ambiental quando há a possibilidade de 

causar prejuízos aos direitos ou interesses de terceiros. Hipótese que, numa interpretação 

extensiva, conforme ensinam Meirelles (2003); Diniz (2004), abrange os direitos difusos 

da coletividade sobre os bens públicos juridicamente protegidos, muitas vezes, objetos 

de compensação entre o Poder Público e o particular, em desacordo com o caráter de 

inalienabilidade dos bens públicos, que não decorrem de liberalidade, mas por imposição do 

art. 100, do CC, ad exemplum, praças, parques e demais espaços livres legalmente protegidos, 

que são impenhoráveis e não podem ser objeto de compensação.

Finalizando o item Compensação de acordo com o digesto civil brasileiro, 

resta observar a transação nos casos de obrigações solidárias e na cessão de crédito.

1.8.3.4 Compensação nas Obrigações Solidárias

O CC/1916 tratou das obrigações solidárias no art. 1.020: “[...] o devedor 

solidário só pode compensar com o credor o que este deve ao seu obrigado, até o equivalente 

na parte deste na dívida comum [...]”. De acordo com essa norma, o devedor solidário, 

cobrado, pode compensar com o credor o que esse deve ao coobrigado, até o limite da cota 

desse na dívida comum.

O Código Civil de 2002 não contemplou expressamente esse dispositivo, 

mas, recorrendo-se à doutrina de Gonçalves (2008), a lacuna da lei é suprida mediante 

aplicação do art. 1.020 do CC de 1916 com base no princípio da reciprocidade e nas normas 

atinentes às obrigações solidárias, previstas nos arts. 264 a 285 do digesto civil em vigor. 

No débito solidário, cada devedor responde pela dívida inteira perante o 

credor, no entanto, entre eles, cada qual só deve a sua cota. Tem-se aqui a reciprocidade 
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entre os coobrigados solidários, já que o escolhido pelo credor para cumprir a integralidade 

da obrigação, tem o direito à ação regressiva contra os demais para cobrar de cada um a 

respectiva cota (art. 283 do CC/2002, parte inicial).

1.8.3.5 Compensação na Cessão de Crédito

A cessão de crédito é forma de transmissão das obrigações, conforme arts. 

286 a 298 do CC, cujo art. 286 estabelece: “[...] o credor pode ceder o seu crédito, se a isso 

não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor [...]”. 

O art. 290 do CC diz que: “[...] a cessão de crédito não tem eficácia em rela-

ção ao devedor, senão quando a este notificada [...]”. A notificação é a declaração de ciência 

da cessão de crédito por meio de escrito público ou particular. Deve-se observar, a esse res-

peito, o disposto no art. 377 do CC: 

[...] o devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus 

direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor 

ao cedente. Se, porém, a cessão não lhe tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário 

compensação do crédito que antes tinha contra o cedente [...] (VADE MECUM COMPACTO, 

2013, p. 180).

O princípio da reciprocidade assegura ao devedor o direito de contrapor 

compensação ao credor. Ao ser notificado pelo credor da cessão de crédito a terceiro (conces-

sionário), o devedor deve opor-se a ela, cientificando-o da exceção que iria apresentar à cessão. 

Caso o devedor não faça oposição à cessão de crédito, em decorrência da não reciprocidade de 

débitos entre ele e o cessionário, estará tacitamente renunciando ao direito de compensar. Em 

consequência, continuará devedor do cedente e passará a ser também do cessionário.

1.9 Considerações parciais: requisitos de validade da compensação ambiental para 
      efetivação da Repartição da Mais-Valia Fundiária Urbana 

O mandamento constitucional do art. 225 instituiu o meio ambiente como um 

bem jurídico de uso comum do povo, indisponível, e incumbiu a todos, indistintamente, a 

tutela desse bem, sem descurar que a LPNMA prevê em seu artigo 3º, IV, que os poluidores 

e degradadores respondem solidariamente pelos danos causados e pela reparação decorrente.

Numa interpretação extensiva das normas do Direito Civil, referentes à Com-

pensação nas Obrigações Solidárias e na Cessão de Crédito, c/c com as normas do Direito 

Ambiental, referentes à Responsabilidade Solidária Ambiental, tem-se que a Compensação 

Ambiental não se exime dos imperativos legais pertinentes. Os termos de compromisso que 

tem por objeto compensação ambiental, tecnicamente, só tem valor de transação consagrada 

pelo Direto Civil se, e somente se, firmado em estrita observância a finalidade uti universi, o 
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caráter inalienável, indisponível e inapropriável dos bens ambientais e do interesse da coleti-

vidade (v. Seção 2.1).

Daí a necessidade de se aprimorar o processo de consulta ao cidadão para os 

casos em que, resultantes das vontades das partes, o agente poluidor e/ou degradador firma 

Termo de Compensação Ambiental (TCA) ou Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 

(TAC) com o Poder Público competente, sem levar em conta os legítimos interesses da 

sociedade, que sequer é notificada, na condição de verdadeira detentora do direito sobre o 

bem jurídico transacionado. Não se deve olvidar dos requisitos de validade e homologação 

destes instrumentos, de acordo com o sentido amplo ou restrito da compensação e com as 

correspondentes medidas, na forma, no tempo e no lugar da reparação do dano reversível ou 

da indenização do dano irreversível, e, sobretudo, pela internalização dos custos inerentes aos 

reais e aos potenciais impactos, em observância aos princípios da prevenção, da precaução 

e do poluidor-pagador.

O problema posto na presente seção é que faltam parâmetros adequados à 

avaliação da qualidade do Patrimônio Ambiental de forma global, no que resulta, quase 

sempre, adoção de referencial baseado na análise da utilidade humana dos bens ambien-

tais. Sendo assim, os instrumentos tradicionais de política urbana podem até recuperar os 

Valores de Uso dos bens, mas não os Valores Intrínsecos ou Valores de Não Uso dos bens 

ambientais, objeto da Compensação, que, sendo únicos, não poderão ser substituídos por 

outros. Portanto, faltam certos requisitos de validade aos institutos compensatórios, da 

forma como são empregados, nos seus aspectos de recuperação dos serviços ambientais 

e, por isso, formula-se uma proposição metodológica de valoração ambiental das AVUs, 

conforme se expõe no capítulo V.
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CAPÍTULO II

ESTUDO DE CASO 1: CONTROLE DO USO DO SOLO E CENÁRIOS 
PROSPECTIVOS DAS ÁREAS VERDES URBANAS DE GOIÂNIA

No capítulo anterior, foi exposto que a urbanização, ao concentrar pessoas e 

atividades em espaços relativamente reduzidos, promove pesados investimentos estruturais 

públicos, registrando-se um duplo efeito de valorização e de concentração fundiária.

O fenômeno discutido se manifesta nos municípios, com reflexos sobre os 

constituintes do espaço urbano, tanto na sua forma natural como construída. Por isso, o orde-

namento urbanístico estabelece normas cogentes que objetivam harmonizar a relação espaço 

e forma urbana, por meio de princípios, diretrizes e padrões de uso do solo.

O espaço natural no ecossistema urbano não é apenas o espaço físico antes 

que nele sejam introduzidas adaptações pelos homens. A transformação dos ambientes 

naturais pelo processo de urbanização não implica supressão de um pelo outro. Os espaços 

legalmente protegidos do meio rural se convertem em espaços livres urbanos; as áreas com 

restrição de uso geralmente possuem remanescentes de vegetação nativa que constituem 

bens juridicamente protegidos; e o parcelamento do solo rural produz novos espaços que, 

quando dotados de atributos especiais, assumem a forma de bens públicos.

Neste capítulo, estuda-se a aplicação concreta em Goiânia dos institutos e 

instrumentos pertinentes de controle e uso do solo, por meio de pesquisa bibliográfica sobre 

o tema, de levantamento e avaliação da cobertura do solo e das áreas verdes urbanas – 

AVUs, com o objetivo de verificar a efetividade do instrumental do EC/2001 na proteção 

do Patrimônio Ambiental e, alternativamente, formular na Seção 5.2, metodologia de 

desenvolvimento dos instrumentos econômicos de gestão ambiental, complementares 

à captação e distribuição, com maior equidade, da ‘mais- valia fundiária’ urbana, na 

perspectiva do rural multifuncional da Região Metropolitana de Goiânia.

2.1 Espaços livres urbanos: bens públicos inalienáveis, indisponíveis e inapropriáveis
      que prestam serviços uti universi

De acordo com Alves (2007) e Machado (2012), remonta às civilizações 

antigas o princípio da Administração dos bens públicos da coletividade. Dentre os pensadores 

da Grécia antiga, Platão (429 - 347 a.C.) escreveu na obra A República sobre a forma ideal 

de Estado e sobre o conceito de Justiça; na Roma Antiga, o Imperador do Oriente Justiniano 

(527 - 565 d.C.), que sistematizou o Direito Romano no Corpus Iuris Civilis, consignando nas 

Institutas a existência de bens comuns a todos por direito natural, ad exemplum o ar, a água 
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corrente, o mar e seu litoral, bem assim as coisas (res) de uma cidade, como o teatro, o estádio 

e quaisquer outros assemelhados e comuns, que são públicos e pertencem à coletividade, 

enquanto outros são particulares e transferíveis. O usus publicus era a característica da res 
publicae, e isso se compreendia facilmente, pois ninguém poderia adquirir direitos sobre os 

loca publica, que estavam extra commercium, intervindo o pretor para assegurar a garantia 

deste Direito Público.

Exitosamente, tais postulados universais se fizeram inserir na concepção 

moderna da tutela estatal dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis.

Paradoxalmente, em pleno século XXI, vivenciam-se conflitos superados pela história da 

humanidade. Vem ao caso a demanda iniciada pela Semma, em 02.06.1995, que requereu à 

PPI o cancelamento do registro em nome de particular da praça, situada à Av. T-3 com a Av. 

T-5, em frente ao Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, na capital goiana. O processo tramita na 

3ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia, no aguardo de pronunciamento 

do STJ, desde 27.10.2010, no devido Recurso Especial – REsp nº 1230323-GO sob a relatoria 

do Min. Herman Benjamin. Trata-se de um bem público originalmente afetado a escola 

pelo Decreto nº 19/1951 e, posteriormente, reenquadrado como praça, pela Lei nº 7.813/98, 

portanto, legalmente res publicae de usus publicus. Contrariando princípio basilar, o pretor 

contemporâneo, em sentença monocrática, confirmada pelo TJ-GO, declarou que o objeto da 

demanda “não é praça pública e sim praça privada” (sic), sob o fundamento seguinte, in litteris:

[...] a peça inaugural da ACP sustenta-se em dois pilares – ilegalidade dos atos translativos da 
propriedade do imóvel objeto da causa e ameaça de danos urbanísticos e ambientais irreversí-
veis [...]. Nesse norte, e já tratando da questão urbanística e ambiental, [...] a área em epígrafe 
não está inserida na Zona de Proteção Ambiental (ZPA-III) do córrego Vaca Brava [...]. 
Sob o aspecto legal, portanto, o manuseio da área por particulares não encontra óbice [...]. De 
igual ordem, também não vinga a alegação de que uma eventual construção no local causará 
danos ambientais à região [já] que qualquer edificação traz prejuízos de ordem ambiental 
[...]. Assim, se daria, por exemplo, se ali tivesse sido edificada a escola prevista originalmen-
te no memorial descritivo do loteamento [...] Também não seria diferente se for aplicada a 
previsão contida na Lei Municipal nº 7.813/98, com aconstrução de uma praça pública [...]. 
Não é, pois, somente o projeto da empresa ré que ocasionará alterações ambientais na 
região [...]. Nessas condições, tem-se como injusto imputar a um resto de área limítrofe 
do Parque Vaca Brava a responsabilidade pela manutenção do equilíbrio urbanístico 
e ambiental, já combalido pelas construções lindeiras, muitas de grande envergadura. [...] 
Portanto, no que concerne à tese urbanística e ambiental, a improcedência da ação é medida 
que se impõe [...] (GOIÁS, 2007)1 (grifos não no original).

Não se objetiva discutir a sentença supra, aliás, questionável sob vários 

aspectos, verbi gratia, a praça está localizada dentro da Zona de Proteção Ambiental (ZPA-

III) ou Zona de Amortecimento (ZA) do Parque Vaca Brava. O que se discute é o objeto da 

ação, que trata do pedido de anulação da escritura que alienou um bem público juridicamente 

protegido, afetado a escola no memorial descritivo do loteamento e, posteriormente, destinado 

1 GOIÁS. Tribunal de Justiça. ACP cumulada com Nulidade de Registro Público e Reintegração de Posse. Autor: Ministério 
Público do Estado de Goiás. Réus: EMSA – Empresa Sul Americana de Montagem S/A e Município de Goiânia. Processo 
nº 200302584999 – 3ª VFPM da Comarca de Goiânia. Sentença proferida pelo Juiz Fernando Mesquita, em 28 ago. 2007.
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a praça pública, por lei municipal. Nesse sentido, importa discutir o marco referencial para 

o meio ambiente urbano no que se refere à conceituação, classificação e caracterização dos 

bens e serviços públicos.

2.1.1 Bens e serviços públicos

Segundo Mello (1997), Rodrigues (2002), Meirelles (2003), Gonçalves 

(2008), Moreira (2008) e Di Pietro (2012), há bens que estão fora do comércio ou res extra 
commercium, que não podem ser comprados ou vendidos, pois são inalienáveis, indisponí-

veis e inapropriáveis. E há bens que estão no comércio ou res in commercium, que podem 

ser comprados ou vendidos, pois estão livres de quaisquer restrições à transferência ou apro-

priação, gratuita ou onerosa, de um patrimônio a outro, quer por sua natureza, quer por sua 

disposição legal, sendo, portanto, alienáveis, disponíveis e apropriáveis.

No caso acima enfocado, o bem “Praça” ou “Escola” resulta do parcelamento 

do solo urbano. Tal bem tem sua existência no mundo jurídico condicionada ao cumprimento 

do que se exige na Legislação Urbanística e dos Registros Públicos. De acordo com o art. 

167, I, 19 e 20, da Lei nº 6.015/1973 dos Registros Públicos, a validade ou existência do 

bem decorre de ato próprio do registo, no CRI, seja do loteamento urbano ou rural, seja do 

contrato de promessa de compra e venda de terreno loteado sob a vigência do DL nº 58/1937, 

seja da cessão e promessa de cessão, para o loteamento formalizado a partir da vigência da 

Lei dos Registros Públicos, de 1973.

2.1.1.1 Classificação dos bens e dos serviços

Os bens existentes no parcelamento do solo urbano, de acordo com a norma e 

a doutrina dos autores supra, são:

a Res extra commercium, que não são alcançados pelas relações jurídicas 

regidas pelo Direito Privado, pois, como bens fora do comércio, são inalienáveis, indisponíveis 

e inapropriáveis;

a Res in commercium, que são objeto das relações regidas pelo Direito 

Privado, pois, como bens colocados no comércio, estão livres de quaisquer restrições que 

impossibilitem sua transferência ou apropriação, gratuita ou onerosa, de um patrimônio 

a outro, quer por sua natureza, quer por sua disposição legal, sendo, portanto, alienáveis, 

disponíveis e apropriáveis.

Em conformidade com a mais pacífica doutrina, norma e jurisprudência, os 

dispositivos atinentes aos direitos e obrigações sobre os bens derivados do parcelamento do 

solo detém ordem de comando automática. Basta observar o memorial descritivo e a 

planta do loteamento para que se determine, claramente e sem nenhum recurso técnico alheio 

ao saber de qualquer pessoa, a existência e a natureza de um bem originado do parcelamento 
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urbano. Ou se trata de bens públicos ou se trata de bens particulares. Ambos, criados pelo ato 

de aprovação do loteamento e do seu registro no cartório competente. Os bens públicos, res 
extra commercium, destinados ao uso coletivo, saem da titularidade do domínio particular do 

loteador e se transferem, automaticamente, ao domínio público de titularidade do Município, 

são inalienáveis e inapropriáveis. Os bens particulares, res in commercium, de domínio do 

loteador, destinam-se à finalidade individual, são alienáveis e apropriáveis pelo consumidor final.

Igualmente, de acordo com o Desembargador Federal João Batista Gomes 

Moreira, os bens públicos, indiferente ao seu enquadramento, estão adstritos ao critério fun-

damental de sua finalidade, verbis:

[...] Todos os bens públicos, incluídos os dominicais, devem ser vistos sob o prisma de que 
sobre eles não prepondera o domínio da vontade particular, em si mesmo, devendo valer 
o primado finalístico dos princípios do Direito Administrativo. [...] Da mesma forma, o 
domínio público recebe enfoque notadamente dicotômico classificando-se os bens públicos 
propriamente ditos (os de uso comum e os de uso especial) e em domínio privado do Estado 
ou patrimônio fiscal (bens dominicais). [...] O Direito Administrativo vem superando tais 
dicotomias na medida em que se afirma como seu critério fundamental a finalidade pública, 
independentemente da classificação público e privado [...] (MOREIRA, 2010, p. 214-215).

A classificação dos serviços públicos é extensa – Próprio, Impróprio, Efetivo, 

Potencial, Específico ou Divisível, como exposto no subtítulo “Taxa-espécie de tributo” da 

Subseção 1.4.1. In casu, aborda-se a classificação de serviços dos bens originados do parce-

lamento urbano, que podem ser:

a Serviços uti universi – são aqueles prestados a todos, indistintamente, de 

forma direta ou indireta, ad exemplum, a defesa do território nacional, os serviços diplomáti-

cos, as pesquisas científicas, a iluminação pública, o saneamento básico etc., além dos serviços 

de regulação, provisão, suporte e culturais prestados pelos bens ambientais (v. Subseção 2.2.3). 

a Serviços uti singuli – são aqueles cuja finalidade é a satisfação individual 

dos cidadãos, como serviços de energia elétrica, gás, transporte, telefonia, ensino, saúde, 

assistência e previdência social, que são remunerados por taxas, pois a taxação é uma 

forma de tributação que decorre de lei e de uma atividade estatal específica em relação ao 

usuário-contribuinte.

Os serviços universais estão relacionados à natureza do bem, e não à titulari-

dade dominial. Um bem de domínio particular pode prestar serviços uti universi. A finalidade 

do bem pode advir, assim, da própria destinação natural do bem, como o ar, os oceanos, os 

rios; ou pode advir da lei ou do ato administrativo, como a Lei Florestal que afeta as APPs 

e RLs, inclusive em áreas privadas, ou a Lei do Loteamento que afeta os bens públicos de 

acordo com sua destinação de vias de circulação e de espaços livres.

Os serviços universais, regulados por lei ou ato administrativo, segundo Difine 

(2008), podem ser remunerados, na forma de tributação imposta a todos os cidadãos, indis-

tintamente, independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. 

Já os serviços universais, advindos da destinação natural do bem, como os mares, os rios, 
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os lagos, as praias, os parques, as florestas etc., prestam serviços de livre apropriação, sem 

gerar uma contraprestação específica dos cidadãos. Tem-se aqui, o objeto de estudo da 

Economia Ecológica que, fundada na Teoria Econômica do Bem-Estar, desenvolve técnicas 

e métodos de valoração ambiental, conforme se discorre capítulo V.

2.1.1.2 Características dos bens públicos

De acordo com Mello (1997), Meirelles (2003), Moreira (2010) e Di Pietro 

(2012), o regime jurídico dos bens públicos é definido de acordo com as características a 

eles inerentes, quanto à Disponibilidade, Alienabilidade, Penhorabilidade, Prescritibilidade 

e Onerabilidade. Quanto à Disponibilidade, temos os bens Indisponíveis por Natureza Não 

Patrimonial, que não são disponíveis e, geralmente, são de uso exaurível, como o ar, a água, 

a biota, as matas, as praças, os parques; os bens Indisponíveis de Natureza Patrimonial, que 

também não são disponíveis porquanto neles se prestam serviços públicos, v.g., os hospitais, 

escolas, teatros, ginásios, delegacias de polícia; e os bens patrimoniais Disponíveis, que são 

de disponibilidade permitida, obedecidas as normas pertinentes ao setor público.

Quanto à Alienabilidade, os bens podem ser inalienáveis ou intransferíveis 

do acervo patrimonial a que pertencem, sob qualquer forma – transação, alienação, troca, 

doação, cessão, empréstimo, permuta, venda. São exemplos, a praça, o parque, o hospital, 

a escola; e os alienáveis, que podem ser alienados ou transferidos, tal como o prédio da 

Administração, que pode ser negociado sob qualquer uma das formas citadas, desde que 

obedecida a legislação própria.

Quanto à Penhorabilidade, há os bens Impenhoráveis, que não se sujeitam à 

penhora; e os Penhoráveis, que a ela se sujeitam. Quanto à Prescritibilidade, que se refere 

ao efeito da prescrição, os bens são Imprescritíveis, quando não podem ser usucapidos; e 

Prescritíveis, quando podem ser usucapidos, isto é, se sujeitam ao instituto da usucapião, que 

permite aquisição mediante posse mansa e pacífica após certo lapso de tempo. E, finalmente, 

quanto à Onerabilidade dos bens públicos, têm-se os Não oneráveis, que são insuscetíveis de 

servir de garantia de crédito, como nos casos de hipoteca, penhor e anticrese; e os Oneráveis, 

que podem servir à essa garantia.

Os bens públicos, enquanto objetos imateriais expressam um idealismo sem 

caráter econômico, a exemplo da liberdade, da honra, da integridade moral, do meio am-

biente ou da vida, que são bens juridicamente protegidos. Já os objetos materiais significam 

coisas que integram o patrimônio particular ou público.

Nesse sentido, a CF conceitua os bens públicos como um conjunto de bens 

móveis e imóveis pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, inclusive os de domí-

nio privado, quando destinados à prestação de um determinado serviço público. O rol cons-

titucional não é taxativo ao definir os bens pertencentes à União (art. 20) ou aos Estados (art. 

26) e, de forma indireta, não os relaciona aos Municípios pelo simples fato de que somente 
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o Poder Local possui espaço geográfico próprio, ao passo que os demais entes federativos 

não os detêm. 

Os Municípios, pelo visto na Seção 1.4, possuem competência para legislar 

sobre o parcelamento, uso e controle do solo urbano. À União, cabe instituir normas gerais, 

como o fez no Estatuto da Cidade e na Lei de Loteamento. O parcelamento rural, por sua 

vez, está sujeito à aprovação do INCRA, pelo órgão metropolitano e pela Prefeitura 

Municipal, conforme Lei nº 4.504/1964, DL nº 57/1966 e Lei nº 5.172/1966 (Mello, 1997; 

Rodrigues, 2002; Meirelles, 2003; Gonçalves, 2008; Moreira, 2010; Antunes, 2012; Di 

Pietro, 2012; Machado, 2012).

2.1.2 Ecologização da cidade

O Código Civil brasileiro operou a ecologização da cidade ao inserir a função 

socioambiental da propriedade como um dos requisitos para o exercício do direito proprie-

tário (art. 1.228); ao estabelecer restrições ao direito de construir, mediante regulamentos 

administrativos (art. 1.299); ao diferenciar os bens públicos dos particulares e enquadrá-los 

em três categorias, cada qual dotada de características próprias (arts. 98 e 99).

O Código Civil classifica e ordena os bens públicos de acordo com as suas 

destinações ou afetações em:

a Bens de uso comum do povo (art. 99, I, do CC) são aqueles de uso uni-

versal ou uti universi, tais como as vias de comunicação, os rios e os mares, as praças e os 

parques, enfim, o meio ambiente (art. 225, caput, da CF). São inalienáveis, indisponíveis, 

inapropriáveis e imprescritíveis.

a Bens de uso especial (art. 99, II, do CC) são aqueles afetados ou 

destinados a uma destinação específica, como os edifícios e terrenos destinados aos serviços 

da Administração Pública e aos equipamentos públicos, sejam eles comunitários (escola, 

hospital, posto policial, estádio, ginásio e quadra de esportes, mercado, playgrounds) ou 

urbanos (saneamento, drenagem, telefonia, iluminação). Não podem ser alienados enquanto 

mantiverem a condição de bens especiais.

a Bens dominicais (art. 99, III, do CC) são aqueles que não têm uma desti-

nação específica, a exemplo das terras devolutas, jazidas minerais e terrenos baldios, sobre 

os quais a Administração exerce os direitos de proprietário, podendo usufruir e dispor da 

coisa, obedecidas as normas legais pertinentes. 

O CC institui regime jurídico especial aos bens públicos, quais sejam: 

“[...] Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inaliená-

veis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar [...]” e, ainda: 

“[...] Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. [...]”. Estabelece, ainda, no 

art. 103, que o uso dos bens públicos deve ser em regra gratuito, ou retribuído, conforme for 

estabelecido legalmente pela entidade responsável pela sua administração.
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2.1.3 Bens públicos: norma, doutrina e jurisprudência

Como vimos, o Código Civil dividiu os bens em privados e públicos. A CF 

1988 inseriu no ordenamento jurídico pátrio uma nova categoria, o bem difuso, também de 

uso comum do povo, de natureza social, de titularidade indeterminada, de domínio verdadei-

ramente público, pertencente a toda a população, e não simplesmente estatal, seja da União, 

do Estado, do DF ou do Município.

De acordo com a legislação vigente no País, a APP e a RL são exemplos de 

bens de interesse difuso, vedados ao manejo direto do seu uso, indiferente do domínio, se 

público ou privado, pois são bens legalmente protegidos no interesse maior da coletividade. 

Ao se converter o solo rural em urbano, a APP e a RL se tornam unidades de conservação 

municipal, em geral de domínio público, de titularidade indefinida, pertencente ao povo. 

Tais áreas legalmente protegidas, no entanto, são alvos frequentes de infrações as mais 

diversas, praticadas diariamente nos centros urbanos e de expansão urbana do nosso País.

2.1.3.1 A norma

A Carta Magna definiu o meio ambiente e estabeleceu como prioridade a 

defesa e preservação ambiental, verbis (grifamos):

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas; [...]

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidos somente através 

de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifi-

quem sua proteção [...].

No mesmo diapasão da Lei Maior, a Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente – PNMA, declarou o meio ambiente como patrimônio público 

(grifos do autor):

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições 

ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio am-
biente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo 

em vista o uso coletivo [...].
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2.1.3.1a In dubio pro natura

O mandamento constitucional e infraconstitucional conferiu ao meio 

ambiente importância e prioridade de natureza pública e intergeracional, como bem de 

uso comum, a ser protegido e defendido pelo Poder Público e pela coletividade. Portanto, 

em matéria ambiental, a União, o Estado e a Prefeitura não têm a discricionariedade para 

autorizar o parcelamento, a alienação ou construção em APPs e RLs, enquadradas como 

ZPAs, pelo ordenamento urbanístico, como Espaços Livres de parques, praças, equipamentos 

comunitários ou urbanos. A legislação é imperativa ao dizer que essas áreas afetadas à 

finalidade pública por natureza ou por ato legal, são bens públicos inalienáveis, inapropriáveis 

e indisponíveis, já que não pertencem ao proprietário do imóvel, ao loteador ou ao dirigente 

do ente estatal e sim, como bens de interesse difuso, pertencem a toda a sociedade.

Uti supra, havendo dúvida sobre a avaliação do impacto ambiental causado 

por determinado empreendimento, deve-se aplicar o princípio in dubio pro natura e decidir 

em favor da natureza, abstendo-se de executá-lo. Nesse sentido, colaciona-se decisão do 

TRF – 1ª Região que anulou ato de autorização construtiva de impactante sede do Ministério 

Público Federal em Goiás, com 6 mil toneladas, em ZPA, dentro do raio de 200m de nascente 

do córrego dos Buritis, no Setor Marista, em Goiânia, verbis:

[...] Ementa. Direito Ambiental. Terreno da União. Proximidade de nascente. Classificação 
da área, pelo Município de Goiânia, como ZPA. Desclassificação, a pedido, para atender ao 
interesse de construção da sede da Procuradoria da República em Goiás. Redução ao raio 
mínimo previsto na lei e, além disso, considerando como nascente o ponto onde a água aflora 
da tubulação. Lençol freático a 2m de profundidade. Aplicação do princípio in dubio pro 
natura. Nulidade do ato. [...] (BRASIL, 2002)2.

O Estatuto da Cidade – EC (Lei nº 10.257/2001) regulamentou os arts. 182 

e 183 da CF, instituindo diretrizes gerais de proteção ao ordenamento urbano, normas de 

ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

A política urbana, de acordo com o art. 2º do EC/2001, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das Funções Sociais da Cidade e da Propriedade Urbana, mediante 

ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis 

urbanos; a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; o parcelamento do solo, a 

edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; a poluição 

e a degradação ambiental.

O EC instrumentaliza o Poder Público para coibir as afrontas às determina-

ções constitucionais quanto à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, de 

tal forma que incumbe ao Estado, conforme o artigo 4º, utilizar adequados institutos jurídi-

cos e políticos, limitações administrativas, bem como a instituir UCs e de Zonas Especiais 

de Interesse Social – ZEIS.

2 BRASIL. TRF 1ª Região. 3ª Seção. EAC 2000.01.00.064.228-4/GO. Relator: Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro. Rel. p/ acórdão: 
Des. Fed. João Batista Gomes Moreira. Data julg: 29 maio 2002. DJ de 18 nov. 2002. In: MOREIRA (2010, p. 236-237).
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2.1.3.1b Requisitos urbanísticos de qualidade de vida

A Lei do Loteamento define requisitos urbanísticos mínimos à qualidade de 

vida urbana, consistentes em exigências fundamentais referentes aos terrenos e aos equipa-

mentos públicos, constantes em diversos dispositivos, como: 

a No art. 2º,§§ 4º, 5º e 6º, que define lote como terreno servido de infra-

estrutura básica, dotada de vias de circulação e de equipamentos urbanos mínimos de 

drenagem, saneamento, abastecimento, iluminação públicos e vias de circulação;

a No art. 3º, p.u., que proíbe o parcelamento de terrenos em áreas de risco, 

legalmente protegidos ou sem condições sanitárias; 

a No art. 4º, caput, I, III e § 1º, que estabelece os requisitos urbanísticos 

de áreas destinadas à circulação, equipamentos públicos e espaços livres, proporcionais à 

densidade de população prevista para a gleba. A proporcionalidade entre áreas públicas e 

privadas, desde a promulgação da Lei, em 1979, é de, no mínimo, 35% de áreas públicas; 

a partir de 1999, essa exigência foi revogada pela Lei nº 9.786/99, que incumbiu aos Municí-

pios a definição dos índices urbanísticos, dentre eles, a proporcionalidade das áreas públicas.

a Aduz, ainda, no art. 9º, § 1º, I a VI e § 2º, I a IV que define os espaços 

territoriais legalmente protegidos e torna obrigatória a indicação dos equipamentos públicos 

e dos espaços livres nos desenhos do projeto, como bens públicos de valor intrínseco ou de 

valor de não uso (art. 3º, p.u.) ou de uso uti universi (art. 4º, I), destinados a todos, indis-

tintamente, para servir às funções socioambientais urbanas de habitar, trabalhar, recrear-se, 

circular e promover o desenvolvimento sustentável.

Os equipamentos públicos podem ser urbanos e comunitários. Os equipa-

mentos urbanos (art. 2º, § 5º da Lei de Loteamento) são aqueles destinados aos serviços 

públicos de saneamento ambiental (drenagem, esgotamento e abastecimento) e de ilumi-

nação. Os equipamentos comunitários (art. 4º, § 2º da mesma Lei) são os destinados aos 

serviços públicos de saúde, educação, cultura, lazer e similares.

A legislação de parcelamento, uso e controle do solo urbano, desde o DL 

nº 58, de 10.12.1937, passando pelo DL nº 271, de 28.02.67, até a atual Lei nº 6.766, de 

19.12.1979, estabeleceram a clara distinção entre bens públicos e privados, enquadrando 

aqueles nas categorias de espaços livres e vias de comunicação, cujo domínio se transfere 

ao poder público municipal como efeito jurídico imediato da inscrição do loteamento no 

Cartório de Registro de Imóveis. A atual Lei do Loteamento, no art. 4º, caput, determina: 

“[...] o sistema de circulação, os equipamentos públicos e os espaços livres de uso comum 

devem ser proporcionais à densidade projetada [...]” pelo plano de loteamento aprovado por 

decreto do Prefeito Municipal. Em decorrência, repetindo o art. 4º do DL nº 58/1937 e o art. 

4º do DL nº 271/1967, ordena a atual Lei do Loteamento, no art. 22, que “[...] os bens públi-

cos integrantes dos planos de loteamento, desde a data do registro no Cartório de Registro de 

Imóveis, integram o domínio do Município [...]”.
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O ordenamento urbanístico brasileiro não admite qualquer dúvida sobre o 

assunto. De acordo com o art. 3º do DL nº 58/1937: “[...] a inscrição torna inalienáveis, 

por qualquer título, as vias de comunicação e os espaços livres constantes do memorial e 

da planta [...]”. Tornam-se bens públicos nos termos do art. 99, I e II e art. 100 do Código 

Civil Brasileiro. Na mesma linha, o art. 17 da atual Lei do Loteamento diz: “[...] os espaços 

livres de uso comum, as vias públicas e praças, as áreas destinadas a equipamentos urbanos, 

constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo 

loteador, desde a aprovação do loteamento [...]”.

Os dispositivos da norma são reafirmados pela jurisprudência e pela doutrina, 

que não deixam dúvidas sobre a afetação, destinação, função e domínio dos espaços livres 

urbanos, tendo em vista os postulados, princípios e diretrizes voltados à sustentabilidade das 

ações humanas (Seção 1.4). Conforme ensinamentos de Meirelles (2003); Moreira (2010); 

Granziera (2011); Antunes (2012) e Machado (2012), os bens públicos constantes dos planos 

de loteamento, regularmente aprovados, em face de suas características especiais, são inalie-

náveis, inapropriáveis, indisponíveis e imprescritíveis.

2.1.3.2 A jurisprudência

Os Tribunais de Justiça firmaram uma inequívoca jurisprudência a respeito 

dos bens públicos urbanos, destacadamente os Espaços Livres enquanto bens de domínio 

municipal, que são dotados das características especiais de inapropriabilidade, inalienabili-

dade e imprescritibilidade, visando a preservá-los.

Nesse diapasão, merece ser lançado à colação o Acórdão do TRF 4ª Região, 

verbis (grifos do autor):

Ementa. Direito. Bens públicos municipais, civil e administrativo. Loteamento aprovado 
pelo Município. Regularização fundiária. [...] Denunciação da lide ao Município. 1. Sem 
embargo da referida e aparente complexidade da causa, verificada, in fine, de singela solução, 
a procedência da demanda estaria a violar, entre outras normas legais, os Decretos-Leis 
nº 58, de 10.12.1937 e nº 271, de 28.02.967, que dispunham sobre os loteamentos e venda de 
terrenos. [...] 11. De acordo com o Decreto-Lei nº 58, de 10.12.1937, [...] uma vez aprovado 
o loteamento, considerando os termos do art. 3º, a inscrição torna inalienáveis, por qualquer 
título, as vias de comunicação e os espaços livres constantes do memorial e da planta. 12. 
Sobreveio o Decreto-Lei nº 271, de 28.021967, [...] vigente até 20.12.1979, com a entrada 
em vigor da Lei nº 6.766/79, que em seu art. 4º prevê que “desde a data da inscrição do 
loteamento passam a integrar o domínio público de Município as vias e praças e as áreas 
destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do 
memorial descritivo” [...].
Acórdão. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egré-
gia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar provimento 
aos recursos e à remessa oficial, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado [...]. (BRASIL, 2011)3

3 BRASIL. TRF 4ª Região. Apelação/Reexame Necessário nº 1999.70.08.012436-5/PR. Apelante: Município de Guaratu-
ba/PR, Irineo Pedro da Cunha e outros. Apelado: União Federal. Ementa/Acórdão. 4ª T. Juiz Relator Sérgio Renato Tejada 
Garcia. Porto Alegre, 26 jan. 2011. DJe17.fev. 2011.
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Na mesma senda, encontra-se farta jurisprudência do TJ-GO, da qual se 

destaca o Acórdão abaixo colacionado (grifos nossos): 

Ementa: Usucapião extraordinário. Área livre destinada a templo religioso pelo loteador. 
Inalienabilidade e imprescritibilidade. Inteligência do artigo 3º, do Decreto-lei 58/37, 
o registro do loteamento torna inalienável todo e qualquer espaço vazio, constante da 
planta e do memorial, ainda que destinado a equipamentos comunitários, razão pela qual 
não pode ser objeto de usucapião, porque a prescrição aquisitiva pressupõe a alienabilidade 
alienabile ergo preascriptibile.(TJ-GO. 3ª Câmara Cível, DJ nº 11.592 de 15.06.93, p. 7).

E ainda (grifamos):

Loteamento. Área reservada. Domínio do município. Desnecessidade de registro acerca de 
inalienabilidade. Inscrito o loteamento sob a vigência do Decreto-lei 58/37, tornaram-se 
inalienáveis, a qualquer título, as vias de comunicação e os espaços livres, constantes do 
memorial e da planta, dentre estes os espaços sem numeração. Remessa e apelo conhecidos 
e improvidos. Decisão unânime. (TJ-GO. 2ª Câmara Cível, DJ nº 12.579 de 19 jun. 1997, p. 4).

Elucidativo ao estudo em apreço é a recuperação do Parque dos Beija-Flores, 

no Setor Jaó, em Goiânia. De acordo com Goiânia (2007c), a retomada do parque se deu no 

bojo de cruenta polêmica sobre a dominialidade e a destinação de espaço livre de afetação 

natural e legal, uti universi.
A importância do caso é que, após seis décadas da criação da capital, pela 

primeira vez, a Prefeitura e a Comunidade requereram ao Judiciário o domínio e a posse 

de um bem público de uso comum do povo, inaugurando um caso concreto, com decisão 

transitada em julgado, de anulação de ato lesivo ao Patrimônio Ambiental, conforme acórdão 

colacionado, verbis (grifos não no original):

[...] Ementa. Loteamento. Bens de domínio público. O efeito que torna as áreas reservadas 
ao bem comum em domínio público, opera-se de imediato ao se registrarem o memorial 
e a planta do loteamento, tornando as vias de comunicação e os espaços livres destinados 
ao uso da comunidade, imediatamente inalienáveis a qualquer título e, a fortiori, fora do 
comércio, sendo vedado dar-se-lhes qualquer outra destinação, ad exemplum, da doação. 
Acórdão. Vistos, relatados e discutidos [...], acordam os componentes das Câmaras Cíveis 
Reunidas do Egrégio TJ-GO, por maioria dos votos, em conhecer dos embargos infringentes 
e os rejeitar, nos termos do voto do Relator [...]. (GOIÁS, 1997, fls. 828-29)4.

O TJ-GO, em Duplo Grau de Jurisdição nº 3851-4/195, manteve a decisão 

monocrática que declarou nula a escritura e o registro de alienação da área pública. O voto do 

Des. Antônio Nery da Silva possui manifestação conclusiva e elucidativa sobre a demanda, 

assim exposta: “[...] que o parque volte a ser parque, para que os homens deixem de vez o 

primitivismo que habita as cavernas do desrespeito à natureza e a sociedade [...]” (grifamos) 

(GOIÁS, 1997, fls. 716-30).

4 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Acórdão. Embargos Infringentes nº 697-8/196 (9700149269/196). Embargante: Malkon 
Merzian. 1º Embargado: MP. 2º Embargado: Município de Goiânia. Câmaras Cíveis Reunidas do TJ-GO. Rel.: Des. 
Fenelon Teodoro Reis. Julg. 20 ago. 1997. (mimeo.)
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As decisões supratranscritas, dentre outras dos Tribunais pátrios, confirmadas 

nas instâncias superiores do Poder Judiciário, estabeleceram uma formidável unidade 

jurisprudencial, doutrinária e da norma sobre as áreas legalmente protegidas de Espaços 

Livres e AVUs, em especial, como patrimônio socioambiental da comunidade, a exemplo da 

decisão do Superior Tribunal de Justiça, in litteris (grifos do autor):

[...] Não me parece razoável que a própria Administração diminua sensivelmente o patrimô-
nio social da comunidade. Incorre em falácia pensar que a Administração onipotentemente 
possa fazer, sob a capa da discricionariedade, atos vedados ao particular, se a própria lei 
impõe a tutela desses interesses. [...] (BRASIL, 1998)5.

2.1.3.3 A doutrina

O respeitado doutrinador Hely Lopes Meirelles afirma ser da tradição do 

direito municipal brasileiro, insculpida nas Leis de Parcelamento do Solo Urbano, desde o 

DL nº 58 de 1937, que a inscrição do loteamento produz, de imediato, três efeitos jurídicos 

(grifamos):

[...] a subdivisão da área para efeito de alienação individual dos lotes; a imutabilidade da 
situação urbanística traçada na planta e descrita no memorial descritivo; a transferência 
das vias de comunicação e dos espaços livres para o domínio público do Município, do que 
decorre a inalienabilidade dessas áreas [concluindo que] não há necessidade de invocação da 
teoria francesa do concurso voluntário para justificar uma transferência de domínio prevista 
em lei e tradicional em nosso direito, frequentemente aplicada pelos nossos tribunais. [...] 
(MEIRELLES, 1971, p. 277-8)

O loteador, seja ele público ou particular, submete-se ao mesmo ordenamento 

urbanístico. O loteador não é “dono” dos espaços livres públicos de uma cidade. No caso, 

o titular dos espaços livres urbanos é o povo da cidade que a habita! Além da norma do 

Código Civil e da Lei de Loteamento, o entendimento doutrinário é convergente sobre o 

assunto em pauta. Ensina a doutrina de Machado (2012), que o poder de disposição sobre os 

bens públicos foi vedado de forma explícita ao loteador (art. 17, da Lei do Loteamento) e de 

forma implícita ao Município (art. 100 do CC).

No mesmo sentido, a doutrina internacional converge sobre o papel do Estado 

Moderno na regulação do direito de propriedade, que se transforma da propriedade-direito 

em propriedade-função, com destinação social e imposições urbanísticas, sanitárias, 

ambientais, segurança etc. O jurista espanhol Gómez-Ferrer Morant (1971) ensina há quatro 

décadas que, do conflito de interesses entre o público e o privado, quando se apresentam 

duas tradicionais opções – ou a socialização da propriedade ou a subordinação do interesse 

particular ao público – resultou uma via intermediária do princípio da gratuidade ou da não 

indenização, fruto do caráter de interesse geral do gravame.

5 BRASIL. STJ. Recurso Especial – REsp 28.058-SP. Recte. Prefeitura Rio Claro.Recdos. Sociedade Rioclarense de Defesa 
do Meio Ambiente e MP-SP. Voto do Min. Adhemar Maciel, em 13 out. 1998, In: MACHADO (2012, p.434).
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Decorre do exposto que é absurdamente ilógico à ordem legal supor que a 

Administração Pública – Estadual ou Municipal – seja ente subversivamente legitimado 

para promover a dilapidação do patrimônio social do povo: “[...] Não se admite a figura 

do Município-loteador [ou, ainda, do Estado-loteador], verdadeiro confiscador de áreas, 

recebendo-as para uma finalidade e, a seu talante, destiná-las para outros fins [...]”. 

(MACHADO, 2012, p. 433)

Depreende-se a necessidade de adequada interpretação das normas jurídicas 

aplicáveis ao processo de desenvolvimento sustentável urbano, com ênfase para o 

patrimônio jurídico de natureza uti universi, que é submetido ao processo de uso e ocupação, 

caracterizados pela desafetação em desacordo às características de bens inalienáveis. A 

dilapidação dos Espaços Livres associa-se à flexibilização dos institutos APP e RL nos 

espaços urbanos, com o intuito de comercializá-los, o que poderá agravar o equilíbrio ambiental 

já tão instável das grandes cidades. Os aspectos incontroversos das normas constitucionais 

e da legislação infraconstitucional, referentes aos bens legalmente protegidos, poderão estar 

em confronto com os aspetos controversos das alterações promovidas no Código Florestal, 

algumas já efetivadas e outras que se prenunciam (MARTINS JÚNIOR, 2012).

2.1.4 Afetação e desafetação dos bens públicos

Afetação é o instituto pelo qual se torna um bem vinculado à finalidade 

pública; significa atribuir ao bem uma destinação, consagrando-o ao uso comum do povo 

ou ao uso especial. Como já dito, a afetação pode advir da própria destinação natural do 

bem; ou pode advir da lei ou ato administrativo, a exemplo dos Espaços Livres dos planos 

de loteamento afetados a vias de circulação e Espaços Livres. Por sua vez, a desafetação é o 

procedimento jurídico de desvinculação do bem à sua finalidade pública, transformando-o 

da categoria de uso comum do povo ou de uso especial para a categoria dominial.

Toda propriedade rural que se submete ao processo de parcelamento 

do solo, ao se converter em área loteada, altera a natureza da propriedade, de rural para 

urbano. O loteador não pode, por meio de escrituras públicas ou qualquer outro meio de 

alienação, transferir a terceiros particulares bens de uso comum do povo, de uso especial 

ou dominicais, de cuja titularidade é o Município, conforme mandamento constitucional e 

infraconstitucional. Eis o ditado do art. 22 da Lei do Loteamento nº 6.766/79, verbis:

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município 
as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipa-
mentos urbanos, constante do projeto e do memorial descritivo.

A violação ao preceito legal sujeita o infrator à responsabilização civil 

prevista no art. 159 do CC “[...] aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o 
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dano [...]”. Sujeita o infrator, também, à responsabilização penal, estabelecida no art. 50 da 

Lei do Loteamento, a saber:

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública: 
I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo 
para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo 
com as disposições dessa Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados 
e Municípios.

As fazendas localizadas em áreas de expansão urbana, quando submetidas ao 

processo de parcelamento do solo de rural para urbano, convertem seus ELPs – APPs, RLs, 

UCs e áreas com restrição de uso, em ZPAs – Parques Naturais Municipais e outros Espaços 

Livres, por determinação do art. 11, § 4º, da LSNUC. Esse processo de conversão permite 

constituir, assim, um patrimônio juridicamente protegido, com destinação uti universi. De 

acordo com os arts. 98, 99 e 100 do CC, os bens públicos, servem ao povo e a ele pertencem, 

por isso são inalienáveis, indisponíveis inapropriáveis, imprescritíveis e não usucapíveis. Os 

bens públicos são afetados ao uso universal que, enquanto se mantiver, não pode a lei operar 

a desafetação dos mesmos, sob pena de se cometer lesão ao patrimônio público. Esse é o 

entendimento esposado pela melhor doutrina, verbis (grifos não no original):

[...] A classificação dos bens públicos não é arbitrária ou discricionária, [pois] a finalidade do 
bem público é que a faz e não a vontade do legislador [e, portanto], a simples desafetação 
legal na ausência da desafetação de fato, não é suficiente para a alienação dos bens de uso 

comum do povo [...] (MACHADO, 2012, p. 415).

2.1.4.1 A dilapidação oficializada de bens públicos

Di Pietro (2012) entende que a inalienabilidade não é absoluta, a não ser com 

relação àqueles bens que, por sua própria natureza, são insuscetíveis de valoração patrimonial, 

como os mares, praias e rios. Esclarece que os bens tornados inalienáveis em decorrência de 

destinação legal e sejam suscetíveis de valoração patrimonial poderiam perder o caráter de 

inalienabilidade, desde que percam a destinação pública. 

A partir do escólio da autora, obscurecendo que os bens de uso comum do 

povo e os de uso especial são insuscetíveis de apropriação econômica, tais bens poderiam ser 

desafetados com escopo no art. 100 do digesto civil brasileiro, que diz: “[...] os bens públicos 

de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua 

qualificação, na forma que a lei determinar [...]” e reenquadrados como bens dominicais, 

conforme seu art. 101, que diz: “[...] os bens públicos dominicais podem ser alienados, 

observadas as exigências da lei. [...]”. 

Os dispositivos mencionados são manipulados e desvirtuados por agentes 

públicos com o propósito doloso de afastar os óbices jurídicos de res extra commercium, 

que vinculam o patrimônio social às finalidades supra, inter e intrageracionais da sociedade, 
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com o intuito de torná-los res in commercium. Uma atividade parlamentar diversionista, 

intensa e rotineira se desenvolve nos Poderes Municipais e, particularmente em Goiânia. A 

desafetação de bens públicos é tão preocupante que foi registrada no próprio Plano Diretor 

da Cidade como fator de dilapidação do patrimônio social, ipsis litteris:

[...] Não há uma estrutura normativa própria, os instrumentos são frágeis e desarticulados. 
Prova disso é a perda frequente de áreas, seja sob a forma de doação, venda ou permissão. 
De acordo com dados fornecidos pela CTAP, no período de 2003 a 2005 foram emitidos 
582 pareceres favoráveis à venda de áreas públicas e 76 à permissão de áreas públicas. 
Ressalte-se que as permissões de uso com áreas de até 2 mil m², de caráter precário e 
provisório, na prática tornam-se permanentes, uma vez que não há ação do poder público 
no sentido de reavê-las. Em outras palavras, legalmente são de domínio público, mas 
particulares de fato. [...] (SEPLAM, 2007, p.130-131) (grifamos).

O uso e o abuso do instituto da desafetação de bens públicos uti universi, 
de uso comum e de uso especial aliena o patrimônio social no interesse menor de alguns 

grupos, em detrimento do interesse coletivo, do erário e do meio ambiente. A partir desse 

fato, infere-se que o referido instituto da desafetação se insere no quadro geral das alterações 

no Código Florestal, discutidas na Subseção 2.2.4, dentro das quais, o instituto dos espaços 

territoriais legalmente protegidos – ELPs, como APPs, RLs e áreas com restrição de uso, 

repercutindo no processo de conversão do solo rural em urbano, na produção e apropriação 

do espaço urbano. 

A relação entre abuso do solo rural e do solo urbano pode ser exemplificada na 

flexibilização dos ELPs. Ao promulgar a nova Lei Florestal a Presidência da República vetou 

o artigo aprovado pelo Congresso Nacional, por interesse da bancada do agronegócio, que 

pretendia reduzir a manutenção de APPs e RLs nas propriedades rurais com até quatro módulos 

fiscais, que estivessem localizadas no entorno das regiões metropolitanas e aglomerados 

urbanos. Como o módulo fiscal varia de 05 a 110 hectares, a medida representaria a supressão 

da vegetação nativa em propriedades de até 440 hectares, o que tornaria as cidades ainda mais 

áridas. Os ELPs do solo rural submetido ao parcelamento convertem-se em Parques Naturais 

Municipais, por determinação do art. 11, § 4º da LSNUC; e de acordo com o art. 99, I, II do CC, 

são Espaços Livres que se enquadram numa categoria especial de bens públicos de uso comum 

do povo (art. 225, caput da CF) e, no caso de Goiânia, os ELPs são APPs que se convertem em 

áreas do Patrimônio Natural (arts. 104 a 108 do Plano Diretor). Daí porque tornar-se necessário 

discutir o uso do solo rural e seus principais institutos de manejo racional, na perspectiva da 

integração urbano-rural e da multifuncionalidade do rural metropolitano, como subsídio ao 

modelo de gestão urbana sustentável.

2.2 Integração urbano-rural

As áreas ambientalmente sensíveis do espaço urbanizado devem ser enquadra-

das no plano diretor como ZPAs, sob o regime jurídico de bens de direito difuso, de interesse de 

toda a sociedade. O parcelamento, ocupação e uso direto do solo de áreas legalmente protegi-
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das afronta a Lei do Loteamento nº 6.766/1979, que no art. 3º, diz: “[...] Somente será admitido 

o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urba-

nização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. [...]”.

As áreas sensíveis devem ser demarcadas no Memorial Descritivo do Plano 

de Loteamento aprovado pela Prefeitura, como espaços territoriais legalmente protegidos, 

por determinação do parágrafo único e incisos I a V do artigo 3º da Lei de Parcelamento 

do Solo Urbano, que proíbe o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e inundáveis, 

antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas; que tenham sido 

aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados; com 

declividade igual ou superior a 30% sem as medidas de segurança aprovadas pelo órgão 

competente; em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; em 

áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias 

suportáveis, até a sua correção.

2.2.1 Zonas de Proteção Ambiental – ZPAs

Tem-se, portanto, um liame de proteção da natureza ao se converter o solo 

rural em urbano. Os ELPs se convertem em ZPAs, contribuindo para a manutenção da 

biodiversidade ou a preservação das características paisagísticas naturais no meio urbano. 

Esta diretriz não se confunde com as exigências urbanísticas destinadas ao lazer, arruamentos 

e outras destinações obrigatórias, conforme requisitos do artigo 4º, I a IV e seus §§ 1º e 2º, 

da Lei do Loteamento, segundo os quais, os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos 

seguintes requisitos:

a as áreas destinadas a sistemas de circulação, a equipamentos urbanos 

(abastecimento público, esgotamento, drenagem, redes públicas de telefone e energia elétrica 

etc.), a equipamentos comunitários (educação, cultura, saúde, lazer e similares), bem como 

a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo 

plano diretor ou aprovada por lei municipal;

a os lotes terão área mínima de 125m² e frente mínima de 5m, salvo quando 

a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências, ou quando o loteamento 

se destinar à urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse 

social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;

a ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público 

das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 

15m de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica;

a as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, 

existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local;

a a legislação municipal definirá, para cada zona em que se divide o território 

do município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do 
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solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes 

máximos de aproveitamento. 

Por seu turno, o art. 108, incisos I a IV, do Plano Diretor de Goiânia instituiu 

como Parâmetro Ambiental, dentre outros, as Zonas de Proteção Ambiental – ZPAs consti-

tuídas pelas UCs de Uso Sustentável com o objetivo de compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável do solo, nas seguintes áreas: Áreas de Proteção Am-

biental – APAs; Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs; Faixas de transição, 

representadas pelas Zonas de Amortecimento das Unidades de Conservação – ZAUCs; e, 

Áreas Verdes Urbanas – AVUs.

2.2.2 Unidades de Conservação – UCs

O inciso I do art. 2º da LSNUC – Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação nº 9.985/2000 define Unidade de Conservação – UC, como uma categoria 

de área especialmente protegida, nos meios rural e urbano, como espaço territorial e seus re-

cursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 

sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

De acordo com a LSNUC, as UCs se subdividem em duas categorias: Unidades 

de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. De acordo com o art. 8º, incisos I a V, 

o Grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de UCs: 

Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural; e, Refúgio 

de Vida Silvestre. Por sua vez, o art. 141, incisos I a VII, estabelece o rol do Grupo das 

UCs de Uso Sustentável: Área de Proteção Ambiental – APAs; Área de Relevante Interesse 

Ecológico – ARIE; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN.

O Grupo das UCs de Proteção Integral, em regra, é de posse e domínio 

público, sendo que as categorias Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre podem 

ser, também, de domínio privado. Todas elas têm em comum o uso indireto do solo, isto é, 

a lei veda qualquer exploração direta dos recursos naturais (RNs) dentro dos seus limites 

territoriais. O Grupo das UCs de Uso Sustentável é de posse e domínio público, exceto RPPN 

que, como o próprio termo indica, é de domínio privado, assim como as APAs e ARIEs, que 

podem ter qualquer domínio. Todas elas têm em comum o uso direto dos RNs sob o regime 

de manejo sustentável, mediante plano devidamente aprovado pelo órgão competente.

2.2.3 Rural multifuncional

Em face do princípio constitucional que define o meio ambiente como bem 

de uso comum do povo e que subordina a questão dominial da propriedade ao interesse ou 

direito difuso da coletividade na preservação dos atributos ambientais de espaços públicos ou 
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particulares, os ELPs do ambiente rural devem ser especialmente protegidos e incorporados 

ao ordenamento urbano como Espaços Livres, e enquadrados de acordo com o plano e o 

memorial de loteamento, numa das diversas categorias de ZPA ou de UC. Estabelece-se, 

assim, a possibilidade de convivência harmônica entre os ambientes urbano e rural, ao se 

estabelecer a preservação dos seus atributos naturais. Em consonância com o exposto, Mattos 

(2012, p. 4 e 6) opina que:

[...] Embora Goiânia apresente tendência comum às cidades latino-americanas de expansão 
urbana, tenho notado que os agentes produtores do espaço urbano goianiense não manifestam 
a mesma euforia das duas últimas décadas pela simples ampliação dos limites urbanos. Dimi-
nuiu-se a movimentação na Câmara Municipal de iniciativas de implantação de loteamentos 
nas macrozonas não construídas, isolados e distantes do centro urbano. [...] A cidade susten-
tável e a integração urbano-rural apontam uma tendência que [...] a literatura especializada 
discute na perspectiva da multifuncionalidade do rural metropolitano. [...].

O EC, no art. 2º, incisos I, VII e XII, estabelece que a propriedade urbana 

e a cidade tenham funções sociais, que serão cumpridas se observarem as diretrizes gerais 

visando a assegurar o direito à cidade sustentável, à integração urbano-rural e à proteção, 

preservação e recuperação do patrimônio ambiental natural e construído. 

Os dispositivos citados situam o ordenamento urbanístico brasileiro e 

goianiense, em particular, na perspectiva do que se discute nas melhores experiências de 

integração urbano-rural e de cidades sustentáveis.

Na Comunidade Europeia e em outras a respeito da multifuncionalidade das 

paisagens rurais como uma ferramenta para o desenvolvimento. Galvão & Vareta (2010) 

avaliam que, tanto nos países do norte como do sul, as paisagens rurais têm sofrido, ao longo 

dos últimos anos, transformações acentuadas, destacando o papel da agricultura na dinâmica 

das paisagens, de maneira que, sobretudo nas regiões metropolitanas, a agricultura é cada 

vez mais uma das atividades do mundo urbano.

Consolida-se na Europa o carácter multifuncional das paisagens rurais em 

geral, e da atividade agrícola em particular, na ótica da multifuncionalidade da agricultura, 

que considera a atividade agrícola inserida num conjunto de funções além da produção 

de bens agrícolas e agroalimentares, não direcionadas apenas à pura competitividade de 

produção, mas desempenhando um papel essencial para o desenvolvimento das áreas rurais 

ao preservar, por exemplo, os bens e tradições culturais.

Assim, de acordo com o autor supra, na experiência citada, as paisagens rurais 

articulam-se em três grupos de recursos identitários:

[...]
i) Os recursos histórico-culturais, ligados à matriz histórica do território, onde se lê a 
espessura do tempo através de um sistema de objetos, geralmente edifícios e monumentos; a 
proliferação de Rotas culturais, elaboradas à escala de um ou vários municípios, são os sinais 
mais vivos da importância desses recursos nas áreas do interior;
ii) Os recursos ecológico-naturais, fundamentalmente constituídos pela interligação entre 
os sistemas hidrológicos, geomorfológicos, bioclimáticos e vegetais no território; nos 
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últimos 15 anos, muito se tem trabalhado também na inventariação do património geológico, 
geomorfológico e botânico; a divulgação local destes estudos reforça pouco a pouco a 
sensibilização da população para a necessária integração da gestão do ambiente nos objetivos 
de desenvolvimento dos territórios; ou seja, os habitantes tendem doravante para uma maior 
participação nas questões paisagísticas; e,
iii) Os recursos sociais e simbólicos, que assentam no valor atribuído à paisagem; não só 
no que se refere às paisagens emblemáticas para a memória e identidade coletiva de uma 
região ou nação; mas também no valor atribuído pela população local, que incorpora, tanto as 
práticas de uso dos solos, como as formas de percepção e da afetividade que liga as pessoas 
aos seus quadros de vida. [...] (GALVÃO & VARETA, 2010, p. 61-86).

No Brasil, o espaço rural multifacetado da Região Metropolitana de São Paulo 

pode ser assim compreendido:

[...] A adoção do “território” como espaço de análise supera as polaridades limitantes: 
rural-urbano; cidade-campo; exclusão-inclusão; espaço-território, além de proporcionar a 
formulação de perguntas sobre a construção dos “mapas” territoriais, de forma a alcançar 
o escopo e a complexidade, compatíveis com as intrincadas redes e nós da sociedade 
contemporânea. Considerando o debate e as orientações das políticas agrícolas e de 
desenvolvimento rural, que tomaram lugar nas últimas décadas, não apenas no país, mas 
principalmente na Europa, evidencia-se [que] a abordagem territorial vem de encontro 
à superação das dicotomias tão limitantes para as análises; proporciona a inserção do 
global no local e vice-versa; constitui-se nos primeiros passos para a construção de uma 
matriz teórica e quiçá um novo paradigma; [...] oferece melhor representatividade das 
complexidades ambientais, culturais, sociais e econômico-políticas das realidades empíricas 
[...]. (PANZUTTI, 2010, p. 15).

O Plano Diretor de Goiânia, ao estabelecer no art. 9º a estratégia de susten-

tabilidade socioambiental, com base na prioridade ao desenvolvimento local e na qualidade 

do Patrimônio Ambiental que abrange os Patrimônios Cultural e Natural, contribui para a 

implementação de políticas públicas tendentes a consolidar o caráter multifuncional do espa-

ço rural na região metropolitana instituída pela LC nº 27/1999, alterada pela LC nº 78/2010.

Com esse enfoque, destaca-se a APA da bacia hidrográfica do ribeirão João 

Leite – BHJL, que possui área total de 76.539ha, dos quais 9.771ha estão localizados na 

região norte do município de Goiânia. De acordo com Martins Júnior & Papaleo (2008), 

remanescem 9.832ha de formações florestais nativas na bacia, incluindo o Parque Estadual 

Altamiro de Moura Pacheco – PEAMP com 3.946ha, enquadrados como Zona de Proteção 

de Vida Silvestre – ZPVS, além de 7.014ha de remanescentes florestais dotados de potencial 

função de Corredores Ecológicos nas APPs ao longo das drenagens e nas nascentes, sem 

sobreposição com a ZPVS.

Pelas razões apresentadas, o recorte espaço-temporal do uso do solo rural 

metropolitano, numa visão multifuncional, deve ser integrado ao uso do solo admitido nas 

Áreas Urbanas para que o desenvolvimento ocorra de acordo com os preceitos legais da fun-

ção socioambiental da cidade. Daí a necessidade de se considerar os dispositivos adequados 

da legislação florestal no processo de conversão do solo rural em urbano, especialmente nas 

regiões e aglomerados metropolitanos, como se expõe a seguir.



156

2.2.4 O novo Código Florestal e seus institutos aplicáveis à integração urbano-rural

A Lei nº 12.651/2012, de 25.05.2012, alterada pela Lei nº 12.727, de 17.10. 2012, 

regulamentada pelo Decreto 7.830, de 17.10.2012, instituiu o novo Código Florestal, com 

diversos vetos e modificações, dentro de um processo legiferante deflagrado pela bancada 

do agronegócio na Câmara Federal que, na polêmica sessão de 25.05.2011, aprovou o PL 

nº 1.876/1999 que revogou o antigo Código Florestal, instituído pela Lei nº 4.771/1965 e 

propôs profundas alterações no sistema legal de proteção florestal, que vigia desde 1965, 

sendo duramente criticado pela sociedade brasileira, nas obras de Raupp & Palis Junior 

(2010), Metzger (2010) e Martins Júnior (2012).

A Presidência da República, na Mensagem nº 440, de 17.10.2012, vetou e 

justificou os artigos 4º, 15, 35, 59, 61-A, 61-B e 83 do PL da Câmara Federal, editou a Medida 

Provisória nº 571/12 e promulgou o novo Código Florestal, contendo as modificações que 

foram fundamentadas em três princípios: não anistiar, não estimular desmatamentos ilegais e 

assegurar a inclusão social no campo em torno dos pequenos proprietários (BRASIL, 2012)6.

O princípio da inclusão social foi inserido na Lei Florestal por meio de dispo-

sitivos que asseguram a redução da exigência de recomposição de mata ciliar para pequenos 

produtores que plantaram em APP.

O caput do art. 61-A da nova Lei Florestal autoriza a continuidade das 

atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas 

até 22.07.2008, mas as propriedades com 01 até 04 módulos fiscais – MFs são obrigadas 

a manter ou recuperar APPs numa faixa de 5m a 15m, para rios de qualquer tamanho, da 

seguinte maneira:

a Para os imóveis rurais com área de até 01 MF que possuam áreas conso-

lidadas em APPs ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das 

respectivas faixas marginais em 5m, contados da borda da calha do leito regular, indepen-

dentemente da largura do curso d´água. 

a Para os imóveis rurais com área superior a 01e de até 02 MFs que pos-

suam áreas consolidadas em APPs ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a 

recomposição das respectivas faixas marginais em 8m.

a Para os imóveis rurais com área superior a 02 e de até 04 MFs que pos-

suam áreas consolidadas em APPs ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a 

recomposição das respectivas faixas marginais em 15m.

a Para os imóveis rurais com área superior a 04 MFs que possuam áreas 

consolidadas em APPs ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição 

das respectivas faixas marginais.

a Nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo 

de 20 e o máximo de 100m, contados da borda da calha do leito regular.

6 BRASIL. Presidência da República. Razão de veto ao projeto de lei que dispõe a proteção da vegetação nativa. Mensagem 
nº 484, de 17de outubro de 2012. Brasília: DOU, 18 out. 2012.
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a Nos casos de áreas rurais consolidadas em APPs no entorno de nascen-

tes e olhos d’água perenes, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de 

ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15m.

Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em APPs no entorno 

de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de 

ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com 

largura mínima de: 

a 5m, para imóveis rurais com área de até 01 MF;

a 8m, para imóveis rurais com área superior a 01 e de até 02 MFs;

a 15m, para imóveis rurais com área superior a 02 e de até 04 MFs; e,

a 30m, para imóveis rurais com área superior a 04 MFs. 

Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recom-

posição das faixas marginais, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de largura 

mínima de 30m em projeção horizontal, para imóveis rurais com área de até 04 MFs; e, de 

50m, para imóveis rurais com área superior a 04 MFs.

A recomposição das APPs poderá ser feita, isolada ou conjuntamente, pelos 

seguintes métodos:

a condução de regeneração natural de espécies nativas; 

a plantio de espécies nativas;

a plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração 

natural de espécies nativas; 

a plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, 

exóticas com nativas de ocorrência regional, em até 50% da área total a ser recomposta, para 

o caso de pequena propriedade ou posse familiar explorada no regime da agricultura familiar 

ou do empreendimento familiar rural, incluindo assentamentos e projetos de reforma agrária.

Em todos os casos acima citados, verificada a existência de risco de agravamento 

de processos erosivos ou de inundações, o poder público determinará a adoção de medidas 

mitigadoras que garantam a estabilidade das margens e a qualidade da água, após deliberação 

do CEMAM. Além disso, as APPs localizadas em imóveis inseridos nos limites de UCs de 

Proteção Integral criadas por ato do poder público até a data de publicação da nova Lei Florestal, 

em 18.10.2012, não são passíveis de ter quaisquer atividades, acima enumeradas, consideradas 

como consolidadas, ressalvado o que dispuser o Plano de Manejo da respectiva UC.

2.2.4.1 Áreas de Uso Restrito

A Lei Florestal nº 12.651/2012, nos arts. 10 e 11 manteve o instituto Áreas 

de Uso Restrito, previsto no antigo Código Florestal de 1965. Nos pantanais e nas planícies 

pantaneiras só são admitidas explorações dos recursos naturais – RNs mediante planos de 

manejo sustentável, sendo vedado o desmatamento, que só poderá ser realizado mediante 

expressa autorização do órgão competente.
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Nas APPs de encostas de morros com inclinação entre 25° e 45° só serão 

permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem 

como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, 

desde que observadas boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, 

excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social.

Assim, as áreas rurais com restrições de uso do solo são ELPs que devem 

merecer o correspondente enquadramento no processo de conversão para solo urbano. Tais 

ELPs se convertem em Espaços Livres ou em ZPAs no meio urbano. 

2.2.4.2 Espaços Territoriais Legalmente Protegidos – ELPs

A multicitada norma do art. 225, § 1º, III, da CF, ao dispor que todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impor que o poder público e a 

coletividade vem defendê-lo e preservá-lo, criou instrumentos para assegurar a efetividade 

desse direito e incumbiu ao Poder Público a definição dos espaços territoriais e seus compo-

nentes naturais, sendo a alteração e a supressão permitidas somente por meio de lei, vedados 

quaisquer usos que comprometam a integridade dos atributos protegidos.

Tem-se, assim, a definição constitucional do instituto chamado espaços 

territoriais legalmente protegidos – ELPs, submetidos ao postulado constitucional da reserva 

absoluta de lei, isto é, somente a lei em sentido formal e específico, no devido processo 

de expedição do ato normativo do Poder Legislativo, poderá autorizar a alteração e/ou 

supressão dos ELPs, condicionada à integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

As APPs, RLs, UCs e AVUs são espécies do gênero ELPs, recaindo sobre eles a vedação 

imposta pelo dispositivo constitucional que não permite a sua alteração ou supressão, exceto 

quando prevista em lei, desde que, repita-se, preservados seus atributos naturais. Por óbvio 

que a norma guarda dispositivos de autocontrole, posto que o condicionante mantém-se 

em permanente conflito de vigilância com o permissivo, isto é, enquanto durar os atributos 

justificadores da criação dos ELPs, eles não poderão ser alterados e/ou suprimidos 

(Brasil, 2005).

O digesto florestal instituído pela Lei nº 12.651, de 25.05.2012, alterada pela 

Lei nº 12.727, de 17.10. 2012, manteve os ELPs criados pela Lei nº 4.771/1965 e inovou 

no ordenamento do uso do solo com institutos e instrumentos que se adequam aos tempos 

atuais, como as Áreas Verdes Urbanas – AVUs e a Cota de Recuperação Ambiental – CRA, 

dentre outros, a seguir discutidos.

2.2.4.3 Áreas de Preservação Permanente – APPs

O art. 3o da nova Lei Florestal define APP como área protegida, coberta 

ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
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O art. 4º, incisos I a XI, da Lei em comento, manteve, em geral, a obrigatorie-

dade das APPs, da maneira a seguir exposta.

As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

a 30m, para os cursos d’água de menos de 10m de largura;

a 50m, para os cursos d’água que tenham de 10 a 50m de largura;

a 100m, para os cursos d’água que tenham de 50 a 200m de largura;

a 200m, para os cursos d’água que tenham de 200 a 600m de largura;

a 500m, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600m.

As APPs no entorno dos lagos e lagoas naturais terão faixa com largura míni-

ma de 100m, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20ha de superfície, cuja 

faixa marginal será de 50m e, de 30m, em zonas urbanas. 

As APPs localizadas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 

decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, terão suas faixas 

definidas na licença ambiental do respectivo empreendimento.

São APPs, pelo efeito automático da nova Lei Florestal, as áreas localizadas:

a no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja 

sua situação topográfica, com o raio mínimo de 50m; 

a nas encostas ou partes dessas com declividade superior a 45°, equivalente 

a 100% na linha de maior declive;

a nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

a nos manguezais, em toda a sua extensão;

a nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 

faixa nunca inferior a 100m em projeções horizontais;

a nas áreas dos topos de morros, montes, montanhas e serras, com altura 

mínima de 100m e inclinação média maior que 25°, delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo essa 

definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 

relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

a nas áreas com altitude superior a 1.800m, qualquer que seja a vegetação;

a nas veredas, numa faixa de largura marginal mínima de 50m de projeção 

horizontal a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.

São, ainda, de preservação permanente, de acordo com o art. 6º, I a IX da Lei 

em comento, áreas declaradas de interesse social, por ato do Chefe do Poder Executivo, 

e destinadas a conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e 

de rocha; proteger as várzeas, restingas ou veredas e as áreas úmidas; abrigar exemplares da 

fauna ou da flora ameaçados de extinção; proteger sítios de excepcional beleza ou de valor 

científico, cultural ou histórico; formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

assegurar condições de bem-estar público; e auxiliar a defesa militar do território nacional.
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2.2.4.4 Reserva Legal – RL

O art. 12, I e II, da nova Lei Florestal estabelece a obrigatoriedade de 

manutenção de um percentual da área da propriedade rural, com cobertura de vegetação 

nativa, a título de Reserva Legal – RL, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs, 

observados os percentuais mínimos de 80% no imóvel situado na Amazônia Legal; de 35% 

no imóvel situado em área de cerrado; de 20% no imóvel situado em área de campos gerais; 

e, de 20% nos imóveis localizados nas demais regiões do País.

2.2.4.5 Áreas Verdes Urbanas – AVUs

As funções ecofisiológicas e sociais das formações vegetais de diversos ecos-

sistemas resultam serviços uti universi que exercem efeitos positivos e indispensáveis de 

proteção do solo e dos cursos d’água, de suas nascentes e olhos-d’água ou fontes; de controle 

dos processos erosivos e de assoreamento; de retenção do húmus e nutrientes indispensáveis 

à fertilidade e à permeabilidade do solo; de processamento do ciclo hidrológico, regulação 

do equilíbrio dos fluxos d’água superficiais e subterrâneos na bacia hidrográfica; de controle 

das inundações em períodos das cheias fluviais, sobretudo nos de picos pluviométricos; à 

filtração de poluentes que migram pelo solo das áreas agricultáveis e urbanizadas.

Em face dessa importância, consagra-se, no art. 2º da Lei Florestal de 2012, 

a tutela da vegetação nativa sob o regime de bens de uso comum do povo, incumbindo-se à 

União, aos Estados, ao DF e aos Municípios, em colaboração com a sociedade civil, a res-

ponsabilidade comum pela sua preservação e restauração, verbis:

Art. 2o  As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, 
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os ha-
bitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação 
em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

A nova Lei Florestal assim define Área Verde Urbana – AVU:

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
[...]
XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, 
preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de 
Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de mora-
dias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, 
proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e 
manifestações culturais; [...].

O art. 25, I a IV do Plano Diretor de Goiânia, ao estabelecer o Regime de 

Proteção das AVUs, instrumentalizou o poder público municipal no direito de preempção 

para aquisição de remanescentes florestais relevantes, conforme dispõe os arts. 4º, V, “m”, 

25, 26 e 27 do EC, especialmente a criação de espaços públicos de lazer, UCs e áreas de in-
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teresse histórico, cultural e paisagístico; da transformação das RLs em AVUs nas expansões 

urbanas; de exigência de AVUs nos loteamentos; e da aplicação de recursos oriundos da 

compensação ambiental.

Os dispositivos supra recepcionam o entendimento de que a conversão do solo 

rural em urbano transforma as áreas legalmente protegidas – APPs e RLs – em AVUs, a serem 

enquadradas numa das categorias de Espaços Livres, afetados à prestação de serviços uti uni-
versi, res extra commercium, bens públicos indisponíveis, inalienáveis e inapropriáveis.

2.2.4.6. Programas de Regularização Ambiental – PRAs

O novo Código Florestal determinou, no art. 59, caput, o prazo de um ano, 

prorrogável por uma única vez, por ato do presidente da República ou do governador, para 

que a União, os Estados e o DF regularizem ou adequem as atividades agropecuárias,reali-

zadas sob suas respectivas jurisdições, às novas normas florestais, por intermédio dos com-

petentes PRAs, a serem implantados nesse mesmo prazo, verbis:

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado 
a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, 
por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambien-
tal - PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste 
Capítulo.

2.2.4.7 CAR, PMFS e PSS

A nova Lei Florestal criou institutos e instrumentos inovadores em relação 

ao digesto anterior, ampliando o controle sobre a exploração, o transporte e o consumo 

de produtos florestais nativos, além de desburocratizar, estimular o plantio e consumo de 

produtos florestais de origem plantada, com o objetivo de reduzir a pressão sobre a floresta 

nativa. Adotou-se um sistema informatizado e integrado de controle da origem dos produtos 

florestais, inserido no Cadastro Ambiental Rural – CAR, criado no âmbito do SINIMA pelo 

art. 29, III, como a base estrutural de um sistema de registro público eletrônico de âmbito 

nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais. A sua finalidade é integrar as informações 

ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, mo-

nitoramento, combate ao desmatamento, planejamento ambiental e econômico. O cadastro 

consta de planta e memorial descritivo com a indicação das coordenadas geográficas de pelo 

menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, a localização dos remanescentes de 

vegetação nativa, APPs, RLs, áreas de uso restrito e áreas consolidadas.

O Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, estabelecido no art. 31, 

contempla técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis 

com as formações vegetais dos variados ecossistemas. O PMFS é condição necessária ao 

licenciamento ambiental para a exploração de florestas nativas e secundárias, públicas ou 

privadas, e será simplificado para a pequena propriedade ou posse rural familiar. 
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O Plano de Suprimento Sustentável – PSS, criado no art. 34, é obrigatório 

às empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima florestal, a ser 

submetido à aprovação do órgão competente do Sisnama. O instrumento busca assegurar a 

equivalência da produção ao consumo de matéria-prima florestal pela atividade industrial, 

mediante programa de suprimento com a indicação georreferenciada de sua origem, que 

poderá ocorrer mediante matéria-prima em oferta no mercado por um prazo não superior 

a 10 anos. Os grandes consumidores de carvão vegetal ou lenha sujeitam-se à utilização 

exclusiva de matéria-prima de origem plantada.

2.2.4.8 Servidão Ambiental

Esse instituto, inicialmente criado como Servidão Florestal pelo art. 44-A do 

Código Florestal de 1965, foi incorporado, ampliado e regulamentado nos termos dos arts. 

78, 78-A, 79 e 80 da nova Lei Florestal, bem como dos arts. 9-A, 9-B e 9-C da LPNMA nº 

6.938/1981.

O art. 78 da Lei Florestal vigente e o art. 9-A da LPNMA instituíram a servidão 

ambiental como a área da propriedade rural, a título oneroso ou gratuito, temporário ou 

perpétuo, que esteja submetida a regime limitado ou restrito de uso, em toda a propriedade 

ou parte dela, visando a preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes. 

Se em toda a propriedade, a Servidão Ambiental equivale à RPPN para fins creditícios, 

tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos; se em parte da fazenda, a Servidão 

Ambiental deverá possuir área excedente à da APP, RL e de uso restrito.

O proprietário poderá firmar o compromisso mediante instrumento público ou 

particular ou, ainda, termo administrativo junto ao órgão competente do Sisnama, fazendo-

se constar memorial descritivo com pelo menos um ponto de amarração georreferenciado, 

objeto, direitos e deveres do proprietário instituidor e prazo, averbação na matrícula do 

imóvel no CRI competente, sendo vedada a alteração da destinação da área enquanto durar 

o prazo estipulado.

A servidão ambiental, quando objeto de compensação de RL, deverá ser 

averbada na matrícula dos imóveis envolvidos ou na matrícula específica quando objeto de 

contrato de alienação, cessão ou transferência, em favor de outro proprietário ou de entidade 

pública ou privada que tenha a conservação ambiental como fim social. Esse contrato deve 

conter, dentre outras exigências, a delimitação da área, o objeto, os direitos e deveres e os 

benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental.

São deveres do instituidor ou proprietário do imóvel serviente, dentre outras 

obrigações estipuladas no contrato: manter a área; prestar contas sobre as condições dos 

recursos naturais ou artificiais; permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da 

Servidão Ambiental. Esse tem os deveres, frente a outras obrigações estipuladas no contrato, 

de documentar as características ambientais da propriedade; monitorá-la periodicamente 



163

para verificar o cumprimento da obrigação; prestar informações necessárias a quaisquer 

interessados na aquisição ou aos sucessores proprietários; manter relatórios e arquivos 

atualizados com as atividades da área objeto da servidão.

2.2.4.9 Cota de Reserva Ambiental – CRA

O instituto foi inicialmente criado como Cota de Reserva Florestal – CRF 

pelo art. 44-B do Código Florestal de 1965, sendo recepcionado, ampliado e regulamentado 

pela nova Lei Florestal, nos termos dos arts. 44 a 50, sob a denominação de Cota de Reserva 

Ambiental – CRA, como título nominativo representativo de área com vegetação nativa 

primária ou com vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração ou recomposição 

ou de áreas de recomposição mediante reflorestamento com espécies nativas. A CRA pode 

ser constituída sob o regime de:

a Servidão Ambiental, conforme exposição supra;

a Área de RL instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os 

percentuais de 80% no imóvel situado em área de florestas; 35% no imóvel situado em área 

de cerrado; 20% no imóvel situado em área de campos gerais e nas demais regiões do País; 

a  RPPN, nos termos do art. 21 da LSNUC, excluída a vegetação nativa em 

sobreposição à RL do imóvel; e, de 

a Propriedade rural localizada no interior de UC de domínio público que 

ainda não tenha sido desapropriada.

O proprietário de imóvel incluído no CAR pode requerer ao órgão compe-

tente do Sisnama a emissão de CRA, juntando laudo comprobatório do órgão ambiental 

oficial ou por entidade credenciada, documentos pessoais do proprietário e da propriedade, 

listados no art. 45, § 1º, I a V da Lei Florestal, com destaque para o memorial descritivo da 

área a ser vinculada ao título, contendo pelo menos dois pontos de amarração georreferen-

ciado relativos ao perímetro do imóvel e à RL. Aprovada a proposta, será emitido o título 

correspondente a cada hectare de área com vegetação nativa, existente ou em processo de 

recuperação, bem como identificação do número da CRA no sistema único de controle, do 

proprietário e da propriedade rural com a dimensão, a localização exata da área vinculada e 

o bioma correspondente.

De acordo com o arts. 47 e 48 da Lei Florestal, é obrigatório o registro da 

CRA pelo órgão emitente, no prazo de 30 dias, contados da data da sua emissão, em bolsas 

de mercadorias de âmbito nacional ou em sistemas de registro e de liquidação financeira 

de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil, podendo ser transferida, onerosa ou 

gratuitamente, a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito público ou privado, mediante 

termo assinado pelo titular da CRA e pelo adquirente. A CRA pode ser utilizada para 

compensar RL de imóvel rural situado no mesmo bioma da área gravada no título, respeitados 

os requisitos estabelecidos no § 6º do art. 66.
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A área vinculada à emissão da CRA poderá ser utilizada conforme PMFS 

ou alienada em transmissão inter vivos ou causa mortis do imóvel, que não elimina nem 

altera o vínculo de área contido no respectivo título. A CRA somente poderá ser cancelada 

por solicitação do proprietário rural, em caso de desistência de manter áreas nas condições 

legalmente previstas; automaticamente, em razão de término do prazo da servidão ambiental; 

por decisão do órgão competente do Sisnama, no caso de degradação da vegetação nativa da 

área vinculada ao título.

2.2.5 Instrumentos Econômicos de Gestão Ambiental

A integração urbano-rural na perspectiva da multifuncionalidade do rural 

metropolitano e da função socioambiental da cidade colocam na cena do debate as funções 

e os serviços da natureza na ótica da economia ambiental. Assim, expõe-se, a seguir, os 

institutos e instrumentos econômicos de gestão criados pela nova Lei Florestal. Tais 

mecanismos estão em sintonia com as orientações da última Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).

A Lei Florestal criou os instrumentos econômicos de gestão ambiental – IEGAs, 

com ênfase para a CRA e instituiu, no art. 41, o Programa de Apoio e Incentivo à Preservação 

e Recuperação do Meio Ambiente, que objetiva a adoção de tecnologias e práticas de gestão 

florestal e conservação da biodiversidade. A Lei abrange categorias e linhas de ação de 

pagamento ou incentivo a serviços ambientais – PSA em retribuição, monetária ou não, às 

atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas, tais como:

a o sequestro, a conservação, a manutenção, o aumento do estoque e a 

diminuição do fluxo de carbono;

a a manutenção da beleza cênica natural, da biodiversidade, das águas, dos 

serviços hídricos, das APPs, das RLs e áreas de usos restritos;

a a regulação do clima, a conservação e o melhoramento do solo;

a a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico.

Para a efetivação dos objetivos almejados, o novo Código Florestal criou ins-

trumentos a serem aplicados pelo Poder Público, como:

a contratação de seguro agrícola e de crédito agrícola em condições mais 

vantajosas do que os praticados no mercado; 

a dedução das APPs, RLs e áreas de uso restrito da base de cálculo do ITR, 

gerando créditos tributários;

a destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da 

água, na forma da LPNRH nº 9.433/1997, para a manutenção, recuperação ou recomposição 

das APPs, RLs e áreas de uso restrito na bacia hidrográfica; 
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a linhas de financiamento para atender iniciativas de recuperação de áreas 

degradadas, preservação voluntária da vegetação nativa, manejo florestal e agroflorestal sus-

tentável de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção;

a isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos a serem 

utilizados para os processos de recuperação e manutenção das APPs, RLs e áreas de uso restrito.

Os §§ 2º e 4º do art. 41 da Lei Florestal autorizou a diferenciação tributária 

para empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de propriedades 

ou posses rurais que cumpram os padrões e limites legais das APPs, RLs e áreas de uso 

restrito, além de considerá-las elegíveis para quaisquer PSAs, configurando adicionalidade 

para fins de mercados nacionais e internacionais de reduções de emissões certificadas de 

GEEs, objetivando a criação de um mercado de serviços ambientais.

2.2.5.1 Trading rights e Bolsa Verde

Como exposto, a Servidão Ambiental é toda área do solo coberta por vegeta-

ção nativa que exceda os limites das áreas ou espaços legalmente protegidos, seja no campo 

– RL, APPs, áreas de uso restrito – ou na cidade – bens públicos de uso comum, especial ou 

dominical. Trata-se de instrumento importante que contribui para o cumprimento da função 

socioambiental da propriedade urbana e rural. A CRA é um título representativo de vegeta-

ção nativa sob o regime de Servidão Ambiental ou de RPPN ou da cobertura natural do solo 

que exceda os limites das áreas legalmente protegidas.

O programa, os institutos e os instrumentos criados pela nova Lei Florestal 

estão em sintonia com os desafios da gestão ambiental e territorial,vinculados às estratégias 

de Identificação das Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade, conforme 

discutido e proposto em Goiás, verbis:

[...] Igualmente recomendável é a introdução de mecanismos para fomentar a conservação 
da natureza em áreas privadas, reduzir o custo para implantação de áreas protegidas e 
financiar de modo sustentável a gestão ambiental. O uso dos instrumentos de comando 
e controle, como os tradicionalmente previstos no [antigo] Código Florestal e na Lei dos 
Crimes Ambientais, tem-se revelado insuficiente para conter o desmatamento do cerrado. 
[...] A alternativa proposta é a adoção de instrumentos econômicos para a gestão florestal e 
conservação da biodiversidade, em complemento aos instrumentos tradicionais [...]. Tendo 
em vista o desenvolvimento de um expediente para monitorar a cobertura vegetal, a paisagem 
e o licenciamento da propriedade rural, em consonância com as exigências legais, essa 
alternativa culmina com a implantação da compensação da reserva legal fora da propriedade. 
[...] O resultado da compensação é efetivo, tanto do ponto de vista econômico [...], como do 
ecológico [...] (MARTINS JÚNIOR & CHAVES, 2008, p. 195).

Como se sabe, as normas regulamentares de controle da política de qualidade 

do meio ambiente podem ser de caráter repressivo, em complemento às de caráter preventivo. 

Os instrumentos de comando-e-controle de política ambiental – CECs são de caráter 

repressivo, a exemplo dos padrões, parâmetros e normas fixados pela legislação de que 
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dispõem os agentes políticos – autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Parquet – para fazer cumprir os interesses predominantes da sociedade.

Os IEGAs são de caráter preventivo, pois internalizam os custos ambientais 

por meio de práticas de produção e consumo mais eficientes e sustentáveis dos recursos 

socioambientais. 

No caso, cabe ao Estado viabilizar o potencial de realização das trocas entre 

agentes privados, que negociam diretamente entre si os títulos CRAs, com base no princípio 

do direito de comercialização ou trading rights. Esses ativos ganham eficiência, se coloca-

dos numa bolsa de reserva ambiental, um locus institucional específico onde os títulos serão 

negociados de forma mais abrangente, num âmbito de trocas que vão da microbacia, passan-

do pela bacia hidrográfica e alcançando o bioma no qual o ativo está vinculado.

Assim, serão abrangidos fragmentos maiores e mais conservados, a serem 

protegidos mediante realização de compensações agregadas dirigidas, em áreas previamente 

selecionadas.

2.2.6 Serviços ambientais associados às AVUs

A Convenção sobre a Diversidade Biológica, aprovada na Rio-92, é um marco 

de referência internacional para tentar frear os riscos à simplificação dos ambientes naturais, 

a extinção das espécies, a destruição de hábitats e a substituição dos ecossistemas naturais. 

Essas ameaças colocam em risco um patrimônio genético que se constitui à base das funções 

ecológicas essenciais ao equilíbrio do Planeta e que responde pela provisão de inúmeros 

serviços à sociedade como vestuário, habitação, mobiliário e cosmético. O Protocolo de 

Nagoya, aprovado pela 10ª COP, em 2010, estabeleceu diretrizes para o Acesso aos Recursos 

Genéticos, Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Decorrentes do Uso dos RNs. 

2.2.6.1 A Política Nacional da Biodiversidade

A CF, no art. 225, §§ 1º e 4º, incumbiu ao Poder Público, a proteção da 

biodiversidade e criou instrumentos efetivos para a preservação da biota e dos biomas 

nacionais. Dentre as normas vigentes, destacam-se o Decreto nº 2.519/1998, que promulgou 

a Convenção sobre a Diversidade Biológica e o Decreto nº 4.339/2002, que instituiu os 

princípios e diretrizes da Política Nacional da Biodiversidade (BRASIL, 2002)7.

A Política Nacional da Biodiversidade, malgrado sua instituição por decreto e 

não por lei, segundo Milaré (2011), possui legitimidade e representa avanço no ordenamento 

do tema, ao definir princípios, normas, objetivos e componentes da política nacional que, 

neste texto, são destacados aqueles associados aos serviços ambientais. Em especial, o 

7 BRASIL. Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002. Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política 
Nacional da Biodiversidade. Brasília: Presidência da República, 2002. Publicado no DOU 23 ago. 2002.
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Princípio I que diz: “a biodiversidade merece respeito pelo que ela é em si mesma”. De 

acordo com esse norte, tem-se uma noção mais ampla de riqueza, que a economia do meio 

ambiente define como valor econômico total (VET) e que é resultado do somatório do valor 

de uso (VU) e do valor de não uso ou valor intrínseco (VI) da natureza. O VU deriva do uso 

direto (VUD), do uso indireto (VUI) e de opção de uso futuro (VO). 

O Princípio XIV reforça que “o valor de uso da biodiversidade é determinado 

pelos valores culturais, incluindo os valores ecológico, genético, social, econômico, cientí-

fico, educacional, recreativo e estético”. Do ponto de vista legal-filosófico, tais princípios 

subordinam quaisquer usos da natureza ao valor intrínseco da diversidade da biota, dos 

biomas e da cultura. De maneira subsequente, tem-se no Princípio VII que “o papel relevante 

da biodiversidade volta-se para a evolução e a manutenção dos sistemas vivos, necessários à 

perpetuação da biosfera”. Na perspectiva desses princípios, Sathouris (1998) e Capra (1997) 

lançam uma nova compreensão da teia da vida planetária, baseada nos sistemas vivos em 

evolução e que guarda coerência com a TGS (BERTALANFFY, 1977).

O Princípio XVI de que “os ecossistemas devem ser administrados dentro dos 

limites de seu funcionamento” traduz o conceito de resiliência e capacidade de suporte da 

biosfera, implicado no Princípio IX, que estabelece o “manejo como um dos fatores de gestão 

ambiental para reduzir as distorções de mercado que afetam negativamente a biodiversidade; 

para promover incentivo visando à sua conservação e uso sustentável; e para internalizar 

custos e benefícios, respeitado o interesse público e as regras do comércio internacional”. 

As dificuldades implícitas ao termo internalizar podem ser esclarecidas com o auxílio dos 

Princípios XII e XX, segundo os quais “a biodiversidade natural não pode ser separada da 

biodiversidade cultural, sendo importante o papel das comunidades locais na sua conservação 

e uso sustentável”, por meio de “ações de gestão integrada, descentralizada e participativa”.

As diretrizes do Decreto nº 4.339/2002 são aplicáveis, não só à biodiversidade 

como também a outras políticas públicas, destacando-se, no escopo deste trabalho, as 

Diretrizes V e VIII, segundo as quais “a utilização sustentável deve responder ao triplo 

critério de valor econômico, social e ecológico”, por intermédio de “monitoramento e gestão 

dos ecossistemas de acordo com escalas espaciais e temporais apropriadas aos objetivos, às 

estruturas e funções específicas”.

Os princípios e as diretrizes instituídos no decreto mencionado objetivam 

a “promoção, de forma integrada, da conservação da biodiversidade e do uso sustentável 

de seus componentes com a repartição justa e equitativa de seus benefícios, bem como 

dos conhecimentos tradicionais associados”. Esse objetivo possui conteúdo pragmático 

ao condicionar a conservação da biodiversidade ao uso dos recursos naturais, por isso, 

de acordo com Milaré (2012), o texto da norma apresenta uma contradição interna ao 

subestimar os Princípios I, VII e XIV, anteriormente discutidos, que priorizam o valor de 

não uso ou intrínseco da natureza. No entanto, tal objetivo geral se coaduna ao Princípio 

do Desenvolvimento Sustentável, a partir do qual são extraídas diretrizes e ações que 

intermedeiam conflitantes visões antropocêntricas e biocêntricas.
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Os componentes da Política Nacional da Biodiversidade são as partes inte-

grantes, os instrumentos e os eixos temáticos com seus respectivos objetivos, dentre os quais 

se destacam os serviços ambientais, os instrumentos econômicos de gestão ambiental e os 

negócios sustentáveis, considerando não apenas os valores de uso, mas também os valores 

intrínsecos da natureza e os valores culturais.

2.2.6.2 Resiliência e plasticidade da biosfera

A plasticidade e a resiliência são termos relativos aos mecanismos 

homeostáticos de autorregulação da biosfera, de manutenção de condições internas 

constantes em face de um ambiente externo variante. A plasticidade designaa capacidade 

de suportar perturbações, mantendo a estrutura e o padrão de comportamento, quando 

modificada sua condição de equilíbrio. Sistemas com grande plasticidade ou elasticidade 

mantêm sua identidade após serem impactados negativamente, dentro de certo limite. 

A resiliência, por sua vez, refere-se à capacidade de votar ao estado original, depois de 

sofrer tais perturbações, dentro de certo limite. Sistemas mais estáveis são mais resilientes 

e retornam em relativamente pouco tempo à sua condição geral de equilíbrio, após 

modificações consideráveis.

A respeito da homeostasia da biosfera, Brüseke (2001, p. 119) faz o seguinte 

alerta: “[...] a ideia da sustentabilidade, apontando na direção da preservação de um 

ecossistema e querendo eternizar sua estabilidade, pode ameaçar a elasticidade da mesma 

[...]”. Isso significa que ações de impactos com intensidade e magnitude aparentemente não 

significativos podem resultar em desequilíbrios ambientais, que se manifestarão no futuro, 

em razão da ruptura do limite de plasticidade do ecossistema. 

A jornada do homem sobre a terra, consequente ao advento da Revolução 

Industrial, implicou em modificações sucessivamente acima da resiliência biosférica. O 

Bem-Estar Humano ou Social – BES, como função direta da renda, realiza-se em permanente 

conflito com a unidade funcional de suporte da atividade econômica. A solução desse conflito 

passa pela melhor compreensão dos ecossistemas, enquanto unidade estrutural e funcional 

do ambiente ao qual se integra o sistema econômico. Nos ecossistemas se processam os 

fluxos de energia e a ciclagem dos nutrientes e matérias, englobando contínuas, complexas 

e dinâmicas interações entre os componentes bióticos e abióticos.

De acordo com Bertrand (1971), na história das sociedades, o meio ambiente 

é o resultado da combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos e antrópicos da pai-

sagem (figura 16). O potencial ecológico dos elementos físicos varia em função do relevo, 

do clima e da hidrogeologia; os elementos biológicos possuem capacidade de exploração 

biológica em função da vegetação, da fauna e do solo. Ao passo que os elementos antrópi-

cos se relacionam às múltiplas formas de ação humana sobre os elementos antecedentes do 

meio, tanto físicos como biológicos.
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Por seu turno, o equilíbrio climáxico é conceituado por Drew (1986) como 

ponto final de uma sequência de sucessão, na qual a comunidade atinge um estado estacioná-

rio sob um conjunto particular de condições ambientais. Do ponto de vista da geomorfologia 

ambiental, o equilíbrio climáxico é o ponto do geossistema em Biostasia, no qual o esforço 

aplicado sobre os elementos da paisagem não ultrapassa o limiar de recuperação ou capaci-

dade de suporte do ambiente. Quando o esforço de tensão aplicado sobre os elementos da 

paisagem ultrapassa sua capacidade de suporte, sobrevém o desequilíbrio antrópico, carac-

terístico de um geossistema em Resistasia.

Fig. 16. Combinação dinâmica dos elementos físicos, biológicos e antrópicos da paisagem 
(adaptado de Bertrand, 1971).

Como se ilustra na fig. 17, a recuperação do estado de qualidade do ambiente 

e a restauração ao estado inicial da Biostasia ou retorno ao status quo ante, de equilíbrio 

dinâmico do Sistema Ambiental requerem a adoção de duas medidas associadas, quais 

sejam: a eliminação do esforço de tensão, que representa a cessação das causas da poluição 

ou da degradação; e a antecipação das medidas de recuperação, de maneira a restaurar o 

quanto antes os elementos físicos, biológicos e antrópicos da paisagem.

Fig. 17. Reação do Sistema Ambiental perante Esforço de Tensão (adaptado de Drew, 1986).
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A demora na eliminação do esforço de tensão implica em romper o limiar 

de recuperação ou em superar a capacidade de suporte do meio, alcançando o desequilíbrio 

antrópico da Resistasia, no qual não será mais possível restaurar o estado inicial ou a Biostasia 

do bem ambiental.

Pelo exposto, a compreensão da dinâmica e da estrutura dos ecossistemas 

possibilita adoção de medidas adequadas de recuperação e melhoria ambiental, sendo reco-

mendada técnica e juridicamente adequada, eis que dotada de eficácia na reparação do dano 

ou recuperação do ambiente degradado, além de possibilitar a eliminação das causas que 

ameaçam o meio ambiente saudável e equilibrado, que é o verdadeiro bem jurídico, de uso 

comum, a ser preservado.

2.2.6.3 Ecossistemas: unidades funcionais do sistema econômico

Andrade & Romeiro (2009) destacam a importância das propriedades estru-

turais dos ecossistemas para a análise das interconexões com o sistema econômico e o BES, 

sobretudo, a variabilidade, que consiste na propriedade de regulação dos estoques de recur-

sos naturais e dos fluxos de serviços ecossistêmicos ao longo do tempo e a resiliência, cuja 

propriedade confere aos ecossistemas uma capacidade relativa de absorção dos impactos 

negativos e de retorno ao estado natural que ocorria antes do evento impactante.

A sustentabilidade das atividades humanas está condicionada à noção 

da capacidade de suporte do ambiente natural, determinada pela variabilidade e pela 

resiliência dos ecossistemas. Sempre que uma atividade econômica ultrapassa o limiar de 

resiliência ecossistêmica, compromete-se o estado de qualidade ambiental para estágios 

de irreversibilidade. Quando os ecossistemas são fortemente demandados para obtenção 

de rendas, em desacordo às suas características de variabilidade, sobrevém a perda da 

biodiversidade e a exaustão dos recursos naturais. 

2.2.6.4 Funções, bens e serviços ambientais

A dinâmica dos ecossistemas se expressa em diferentes funções e serviços, 

conformando uma interface com o já discutido conceito de Bem-Estar Social – BES. As 

funções são definidas como interações constantes, complexas e múltiplas entre os elementos 

estruturais dos ecossistemas, tanto nas suas dimensões espaciais como temporais. Os bens e 

serviços são os benefícios que as pessoas derivam do meio ambiente, gerados gratuitamente 

nos processos dos ecossistemas e apropriados livremente de forma direta ou indireta pelas 

atividades humanas (PNUMA, 2010). Conforme Medeiros et al. (2011) e Andrade & Romeiro 

(2009), tais efeitos benéficos ou benefícios da natureza são designados como externalidades 

ambientais positivas associadas à manutenção de áreas naturais em todo o globo.
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De Groot et al. (2002) realizaram uma tipologia para classificação e descrição 

das funções, dos bens e serviços ecossistêmicos. Com base nessa tipologia, Andrade & Ro-

meiro (2009) descreveram 37 funções dos ecossistemas em 4 categorias primárias:

a Funções de Regulação – são aquelas que dão suporte aos processos eco-

lógicos essenciais (clima, ciclos biogeoquímicos, equilíbrio hidrológico, balanço energético, 

formação e retenção de solo, nutrientes, decomposição de resíduos, polinização, controle 

biológico, biodiversidade, prevenção de distúrbios e desastres naturais);

a Funções de Hábitat – são aquelas essenciais à conservação biológica e 

genética (refúgio ou abrigo de espécies e berçário para a reprodução da vida animal e vegetal);

a Funções de Produção – são relacionadas à capacidade dos elementos 

ecossistêmicos fornecerem produtos bióticos (alimentos, ceras, resinas, fibras e matérias 

orgânicas diversas) e abióticos (água e minerais); e,

a Funções de Informação – são associadas ao relaxamento, reflexão espi-

ritual e cognitiva e seus correspondentes valores humanos (recreativos, estéticos, religiosos, 

artísticos, científicos, educacionais).

Os serviços ecossistêmicos, com base em De Groot et al. (2002), foram 

classificados por Andrade & Romeiro (2009), de maneira semelhante às funções, em 4 

categorias, que são a seguir exemplificadas, conforme PNUMA (2010):

a Serviços de Regulação – são aqueles relacionados às características de 

regulação dos processos ecológicos essenciais à manutenção e equilíbrio da qualidade do 

meio ambiente (atmosférica, climática, hidrológica, purificação da água e do ar, balanço 

energético, manutenção da biodiversidade e mitigação de desastres naturais). Exemplos: o 

balanço e manutenção da composição química da atmosfera e dos oceanos, provisionados 

pelos organismos vivos florestais ou marinhos, na fotossíntese, na regulação do clima e do 

microclima local; a atenuação das alterações por parte das estruturas de origem biológica, na 

regulação de inundações e enfermidades. Levantamento da FAO realizado em 2006 indicou 

um estoque de biomassa do planeta em florestas de 529,5 Gt de carbono, sendo que as for-

mações florestais da ALC, representando 15% da extensão territorial terrestre, armazenavam 

170 Gt de carbono, equivalentes a 32% do estoque global (PNUMA, 2010).

a Serviços de Provisão ou de Abastecimento – são aqueles que 

asseguram os fluxos de energia e matérias que resultam em produtos úteis à atividade 

humana (alimentícios, bioquímicos, medicinais, farmacêuticos, recursos genéticos e fontes 

energéticas). Exemplos: animais ou plantas para consumo humano obtidos dos ecossistemas, 

como pescado, carne, sais, minerais e azeite ou, também, extraídos dos ecossistemas, mas 

não destinados ao consumo humano, como materiais de construção (areia, rocha e lenha etc.) 

e produtos florestais não madeireiros (corantes e tintas etc.).

a Serviços de Suporte – são aqueles necessários à produção dos demais 

serviços ecossistêmicos, cujos impactos sobre a oferta de recursos e sobre a atividade 

econômica ocorrem de maneira indireta e/ou em longo prazo (produtividade primária, 

produção de oxigênio, formação e manutenção do solo, provisão de hábitat, manutenção 
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dos ciclos biogeoquímicos, destacando-se nutrientes e água). São exemplos, os mecanismos 

homeostáticos de plasticidade e a resiliência da biosfera. A América do Sul (tabela 08) presta 

serviços de suporte importantes ao BES, que podem ser avaliados com base em alguns 

indicadores proxi da função fotossíntese, em razão da extensa cobertura florestal do continente 

sul-americano, que representa 48% da biomassa em serapilheira, 34% da subterrânea e 31% da 

biomassa acima do solo em relação aos totais da biomassa global (PNUMA, 2010).

Tab.08. Reservas de carbono florestal na América do Sul em relação ao total da América 
Latina e do Caribe – ALC, no ano de 2005 (em milhões de toneladas métricas)

Armazenamento de carbono América do Sul ALC

Madeira morta 6.292 6.585

Serapilheira 2.339 2.349

Biomassa subterrânea 17.132 17.725

Solo 52.333 52.734

Acima do solo 57.332 59.320

                             Fonte: PNUMA (2010, p. 198)

a Serviços Culturais – são aqueles benefícios não materiais que se rela-

cionam à informação, recreação, espiritualidade, geração de variados aspectos dos valores 

e comportamentos humanos (estéticos, científicos, religiosos, espirituais, educacionais, 

recreativos e de ecoturismo). Exemplos: a estimulação do corpo e da mente humana 

mediante interação com organismos vivos e seus ambientes naturais, a exemplo do ecotu-

rismo e seus destinos turísticos; a biodiversidade ou os abrigos que testemunham múltiplas 

identidades culturais de uma comunidade, como sítios do patrimônio natural ou cultural; e 

o desenvolvimento cognitivo, incluindo a educação e a pesquisa resultante de organismos 

vivos, como os recursos genéticos e as plantas medicinais ou farmacêuticas.

As funções e os serviços ecossistêmicos, conforme expostos em linhas volvi-

das, são esquematizados e apresentados nas figuras 18 e 19.

Fig. 18. Categorias de funções ecossistêmicas Fig. 19. Categorias de serviços ecossistêmicos

Fontes: ambas as figuras, adaptadas de De Groot et al. (2002, p. 396-397); Andrade & Romeiro (2009, p. 10-13).
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2.2.6.5 Arborização urbana e qualidade de vida

Nas cidades, em conformidade com as formulações teóricas discutidas na 

Seção 1.1 e com o ordenamento urbanístico discorrido nas Seções 2.1 e 2.2, a proposição 

do desenvolvimento sustentável nos remete à compreensão sobre o significado das AVUs na 

melhoria das condições de vida, dentro de uma abordagem holística, adequada ao estudo da 

relação Homem-Natureza, cuja dinâmica envolve aspectos físicos, bióticos, sociais e culturais 

do ambiente. As estratégias voltadas ao alcance do estado de boa qualidade dos ecossistemas 

e do BES estão associadas, dentre outros, aos conceitos de saneamento ambiental, espaços 

livres, áreas verdes, árvores de rua e Índice de Área Verde – IAV.

Como se ilustra na figura 20, o BES encerra a satisfação das necessidades 

econômicas, liberdades civis, direitos humanos e justiça, mas também de ar puro, água 

limpa, saúde e lazer, todos dependentes da provisão dos serviços ecossistêmicos:

[...] Pessoas e bem-estar dependem do ambiente provisionado pelo planeta Terra. Como tal, 
o bem-estar é medido pela capacidade dos ecossistemas de fornecer serviços humanos que 
vão, desde as necessidades básicas, tais como alimentação, energia, água e abrigo, àqueles re-
quisitos igualmente importantes, como segurança e saúde. [...] (PNUMA, 2010, p. 188-189).

O saneamento ambiental urbano se relaciona à arborização por meio de 

sistemas dinâmicos de controle de produção, consumo e disposição final dos resíduos e 

efluentes urbanos, objetivando o manejo sustentável dos insumos, matérias e energia 

decorrentes das atividades humanas.

Fig. 20. Inter-relação entre Bem-Estar Humano ou Social (BES) e Serviços Ecossistêmicos.
                        Fonte: adaptado de PNUMA (2010, p. 188-189).
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A arborização urbana é um conjunto de áreas públicas e privadas com vege-

tação natural. Os espaços livres são espaços não edificados, com potencial para se trans-

formarem em áreas verdes. As áreas verdes urbanas – AVUs, por sua vez, são um conjunto 

de áreas públicas ou privadas do espaço das cidades, onde há a predominância da vegetação 

natural oriunda do florestamento (processo natural) ou do reflorestamento (processo antró-

pico). As árvores de rua são um conjunto de exemplares arbóreos, arbustivos ou rasteiros, 

existentes nas ilhas, calçadas, rotatórias, praças ou outros espaços livres do sistema viário.

Os espaços livres e as AVUs jogam um papel importante na melhoria da 

qualidade de vida, constituindo-se num indicador ambiental, calculado por meio do IAV, que 

fornece a quantidade de AVU, em metros quadrados, disponível para cada habitante.

O avanço da consciência ambiental por parte dos cidadãos, a priorização das 

questões ecológicas na pauta dos meios de comunicação tradicionais e alternativos, bem 

como os debates e decisões nos fóruns globais após a Rio-92 não foram ainda suficientes 

para reverter a tendência de redução do IAV.

Na França, não se alterou a qualidade do quadro apontado por Lapoix (1979), 

segundo o qual, apenas 4 das 24 cidades com mais de cem mil habitantes dispõem de mais de 

5m² per capita de espaço aberto público; 11 dispõem de 2 a 5m² e 9 cidades, de menos de 2m².

A medição realizada pelo PNUMA, em 2010, sobre AVUs em cidades latino-

americanas e caribenhas (figura 21), constatou uma distribuição caracteristicamente irregular, 

tanto na qualidade como na quantidade da oferta dos espaços livres socioambientais.

Fig. 21. AVUs em cidades selecionadas na América Latina e no Caribe 
                                         Fonte: PNUMA (2010, p. 158)

Nas zonas urbanas mais centrais ocorre déficit na oferta de espaços acessíveis 

ao cidadão, livres, com a função socioambiental, em contraste com a relativa oferta de espaços 

livres em áreas não urbanizadas, cujos solos ainda são cobertos por vegetação primária ou 
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secundária na zona rural. Do ponto de vista quantitativo, ocorrem variações que vão desde 

30m² na cidade do Rio de Janeiro, 20m² em Bogotá, 15m² na cidade do México, a 2m² por 

habitante em Santiago, Buenos Aires e São José da Costa Rica.

No Brasil, o quadro de tendência à oferta deficitária de AVU, apontado pelo 

PNUMA (2010), se mantém, conforme estudo de Milano (1992), atualizado por Martins 

Júnior (2007): a cidade de Curitiba possui IAV de 51m² per capita, determinado em 

grande parte pela vegetação de áreas particulares, graças à política de incentivo fiscal que 

proporciona abatimento no imposto territorial urbano proporcionalmente à área do terreno 

que é mantida com cobertura vegetal em fundos de vale, visando ao controle das enchentes; 

em Vitória (ES), o IAV de 82,70m² é composto por Unidades de Conservação das encostas 

da Serra do Mar que preservam importantes resquícios da Mata Atlântica; em Maringá (PR), 

o IAV é de 20,62m² per capita, onde se destaca a categoria do verde de acompanhamento 

viário, constituído pela arborização de ruas e praças.

A realidade diagnosticada na maioria das cidades latino-americanas, pelo 

visto, é hostil ao patrimônio ambiental, natural e cultural, frente aos parâmetros de qualidade 

de vida urbana, que requerem “[...] em torno de 13m² per capita, sendo 6m².hab-1 de Parques 

de Bairros e de 6,7m².hab-1 de Parques Setoriais, por serem Espaços Livres públicos de 

função recreativa, localizados próximos às residências urbanas [...]”(MARTINS JÚNIOR, 

1996, p. 65-66). 

Algumas poucas cidades, inclusive Goiânia com IAV de 94,51m² por ha-

bitante (Martins Júnior, 2007), destacam-se do quadro geral, embora sujeitas também ao 

processo de urbanização caracterizado pelo acentuado desnudamento e impermeabilização 

do solo. Até mesmo nas cidades planejadas se manifestam fatores que impactam negativa-

mente a qualidade de vida, como as alterações climáticas que são mais intensas em relação 

ao entorno não urbanizado.

2.2.6.6 Processos ecofisiológicos e funções benéficas das AVUs

Os processos ecofisiológicos e as funções ecossistêmicas das AVUs geram 

serviços ambientais que melhoram o clima, as condições de vida e o BES. As AVUs exercem 

uma função fisiológica relacionada à regulação das condições do solo e do ciclo hidrológico, 

moderação dos extremos climáticos, sobrevivência da fauna e redução dos níveis de poluição 

atmosférica, bem como uma função psicológica, de quebra da monotonia, mudança do 

horizonte e manifestação de um ritmo natural, com cores relaxantes, possibilitando a renovação 

espiritual. O conforto que envolve as respostas aos sentidos de audição, visão, olfato, 

paladar, tato, equilíbrio, calor e frio estão associados a estímulos ambientais proporcionados 

pela cobertura vegetal do solo urbano. A sensação de conforto ou desconforto representa a 

integração de respostas dos sentidos humanos a esses estímulos e decorre da vegetação que, 
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quando adequadamente presente, atenua os estímulos intensos e dominantes de propagação e 

percepção do calor ou do frio, dos sons e da luz, portanto, dos confortos térmicos, acústicos e 

lumínicos (SATTLER, 1992).

No período do inverno intertropical, os cidadãos sofrem com baixas umidades 

relativas do ar, convivendo com um desconforto de “clima de deserto”. De acordo com Larcher 

(1986) e Ricklefs (1996), o nível de vapor d’água na atmosfera é determinado não só por fatores 

do clima, como a temperatura, mas também pelas interações de fatores físicos e fisiológicos, 

que envolvem, tanto a vida vegetal como animal e, em particular, a humana. Os fatores físicos 

como radiação, insolação e velocidade do vento influenciam na condução e na convecção 

de calor sensível. Os fatores fisiológicos exercem controle na evaporação e na condensação 

de calor latente. Esse representa o fluxo de energia consumido na mudança de fase da água, 

do estado líquido para vapor ou vice-versa. O fluxo é negativo quando a planta transpira, 

e positivo quando se condensa nas folhas das árvores, no orvalho ou na geada. A estrutura 

molecular da água possui uma propriedade de forte interação com radiações eletromagnéticas 

emitidas por materiais existentes no ambiente. O vapor d’água, ao se movimentar com o ar, 

armazena e ameniza as trocas de energia, atuando como equalizador, sendo que a quantidade 

de vapor na atmosfera determina o ritmo da evapotranspiração das plantas. 

Ainda de acordo com os autores supra, os serviços ambientais das AVUs 

estão associados aos processos ecofisiológicos de reações de transformação de energia no 

processo de assimilação e de liberação do carbono na fotossíntese e na respiração. Sendo o 

gás carbônico atmosférico a única fonte assimilável de carbono pelas plantas, o equilíbrio 

do nível de concentração desse gás na atmosfera é fundamental para que seja mantida a 

diferença negativa de pressão que esse gás exerce sobre o tecido da folha e o ar circundante. 

Esse processo ecofisiológico de transpiração vegetal consome 500 gramas de água para cada 

grama de carbono assimilado pelas plantas e, associado à propriedade do calor latente de 

vaporização da água, responde pelo consumo, no interior das câmaras subestomáticas, de 

586 calorias do meio circundante para cada grama de água evaporada a 20ºC.

Decorre daí o efeito refrescante da evaporação que, a uma taxa de transpiração 

de 0,1mm de água por hora remove calor da ordem de 0,1 caloria por centímetro quadrado 

de área foliar. A energia é fornecida pela folha, que perde temperatura, resfriando a planta e 

o ambiente onde se encontra. As AVUs absorvem as radiações de ondas curtas do Sol e de 

ondas longas da superfície terrestre, consumem calor latente de vaporização, geram efeito 

simultâneo de refrigeração e umidificação do ambiente, convertendo-se em verdadeiras 

“ilhas de frescor” no meio urbano (LARCHER, 1986).

Conforme as teorias de Kramer & Koslowski (1972; Grey & Deneke (1978) e 

Ricklefs (1996), o processo ecofisiológico da transpiração vegetal se baseia na evaporação. 

A eficácia da taxa de transpiração aumenta com a elevação da temperatura do ar, a redução 

da umidade relativa, a velocidade do vento e com bom suprimento de água no solo. Nas 
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condições de clima tropical, uma árvore transpira em média 400 litros de água por dia. Em 

povoamentos de diversas espécies, os valores de transpiração média podem variar da ordem 

de 2,35 a 5,3mm, o que equivale entre 23,5 mil a 53 mil litros de água por hectare.

Como visto, as funções de regulação ecofisiológica dependem do equilíbrio 

da composição dos gases da atmosfera, destacando-se a do gás carbônico. Antes da 

revolução industrial, a concentração atmosférica natural desse gás era de 280ppm; hoje, é 

de 379ppm (PNUD, 2011b). As atividades humanas baseadas no atual modelo insustentável 

de produção e consumo poluem a atmosfera, afetam funções essenciais ao equilíbrio da vida, 

comprometem serviços ambientais correspondentes e acarretam prejuízos econômicos em 

escala global. 

2.2.7 A percepção dos serviços ambientais

A percepção social dos benefícios das AVUs se evidencia na redução de gastos 

financeiros necessários à amenização das condições estressantes de vida urbana, do balanço 

energético, proporcionando equilíbrio do meio urbano e condições de conforto humano, 

sobretudo, pelo efeito da transpiração e do consumo de calor latente. No balanço de radiação 

de uma árvore, de 10 a 25% da fração interceptada é refletida e o restante é absorvido para 

fins de transpiração-fotossíntese ou se transforma em calor, aquecendo o ar circundante. Esse 

aquecimento, no entanto, é pouco significativo, não chegando a afetar o efeito refrescante da 

evaporação. A presença de árvores no sistema de espaços livres aumenta consideravelmente 

o conforto ambiental, pela redução da temperatura máxima do ar de 1 a 4ºC, dependendo do 

tipo de revestimento do solo (CORRÊA & CASTILHO, 2002). 

O efeito refrescante da transpiração de uma árvore isolada corresponde ao 

funcionamento diário de cinco condicionadores de ar com capacidade de 2.500 quilocalorias, 

enquanto o efeito da arborização equivale a 70 watts por metro quadrado por hora, 

correspondendo ao consumo de energia de uma lâmpada incandescente que, ao preço de R$ 0,25 

por quilowatts hora (kWh), proporciona uma economia de R$ 93,75.

Com base nos fundamentos teóricos de Larcher (1986); Detzel (1992); Kielbaso 

(1994); Ricklefs (1996) e Escobedo (2002), conclui-se que em regiões dependentes do uso 

de combustível fóssil para climatização dos ambientes internos, o plantio de cem milhões de 

árvores nas proximidades das residências norte-americanas pode economizar nacionalmente 

cerca de 22 bilhões de kWh de eletricidade, equivalentes a U$ 2,3 bilhões por ano, além de 

evitar a emissão de 9 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. A relação custo-

benefício é de 2,6, e a taxa interna de retorno é de 7,1 pelo plantio de quinhentas mil árvores. A 

manutenção de cobertura vegetal num percentual de 23,2%, num subúrbio de Chicago, gerou 

um benefício financeiro de U$ 0,64 por dia por hectare de AVU, além da redução da quantidade 

de material particulado de 18 a 180kg, que resulta num benefício financeiro anual de U$ 4,00 
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per capita. Em Santiago do Chile, no período 1997-98, as árvores e arbustos capturaram 7% 

das partículas poluentes do ar, reduzindo os gastos com saúde pública em U$ 25 milhões.

As árvores amenizam o calor e melhoram o ar intraurbano geral, enquanto elas 

próprias retêm os gases contaminantes adversos, exercendo efeito de biofiltração. No polo 

industrial de Cubatão (SP) foram identificados 38 famílias e 73 gêneros de plantas resistentes 

ou tolerantes à poluição atmosférica. Uma barreira vegetal de 30 metros de espessura, 

colocada entre as zonas industrial e residencial, pode reduzir os custos de implantação de 

equipamentos antipoluentes em distritos industriais, graças ao efeito de biofiltração de gases 

poluentes e dos materiais particulados em suspensão na atmosfera, bem como da eliminação 

de gases poluentes como dióxido de enxofre, fluoreto de hidrogênio, óxido de nitrogênio, 

hidrocarbonetos e foto-oxidantes, melhorando a qualidade do ar (DETZEL, 1994).

Uma paisagem urbana diversificada que possibilite a formação de barreiras 

vegetais de arbustos, árvores, folhagens e de um mosaico de espaços livres contendo bosques, 

parques e superfícies líquidas, de acordo com Sattler (1992) e Pimentel-Souza & Álvares 

(1998), proporciona refração das ondas sonoras e diminuição dos níveis de ruído, resultando 

na prestação de um serviço ambiental benéfico às metrópoles, que estão submetidas a 

pressões sonoras crescentes, de 1 a 3 dB por ano. Para os autores, níveis de impactos sonoros 

mantidos acima de 55 dB causam estresse no organismo e maior exposição a riscos de 

doenças crônico-degenerativas, enfim, degradam a qualidade de vida. 

Segundo Kielbaso (1994), os efeitos antipoluentes das áreas verdes embasam 

o conceito da “Biomassa como Agente Sequestrador da Poluição”, enquanto processo 

ecofisiológico que gera serviço ambiental a ser captado por instrumentos adequados de 

gestão ambiental, inseridas no controle das emissões poluentes e do clima urbano. Tais 

benefícios das AVUs, entrementes, são serviços prestados por um bem público de livre 

disposição, que se situa fora do mercado e, portanto, não tem preço. Daí que a percepção 

social desses serviços revela-se importante à escolha e à aplicação correta do método de 

valoração ambiental do ativo pesquisado.

2.2.7.1 O uso do solo e a formação das ICs

A ilha de calor – IC é uma característica universal do clima urbano, 

consistindo num contraste de temperatura entre a área urbana (T
u
) e a área rural (T

r
) 

circunvizinha. A diferença de temperatura (∆T
u-r

) é, geralmente, de 5°C, podendo superar 

valores de12°C no verão.

O autor analisou a evolução histórica das ICs no município de Goiânia, no 

período de 1986 a 2010, em relação ao crescimento urbano e as consequentes mudanças na 

cobertura do solo, concluindo que: as temperaturas superficiais terrestres – TSTs apresentam 

padrões de variação espacial e temporal, determinados pelas diferentes coberturas do solo; 
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o padrão espacial, representado pela distribuição das temperaturas mais e menos elevadas, 

mostra que aquelas – de até 36ºC – se encontram nas áreas urbanizadas, enquanto estas, 

mais brandas – partindo de 19ºC – são registradas nas áreas revestidas por cobertura vegetal 

e corpos hídricos; o padrão temporal mostra áreas urbanizadas com maior variação positiva 

de valores elevados de TST, simultaneamente à diminuição da presença de valores baixos. 

A tabela 09 ilustra os dados da variação das menores e maiores TSTs em 

Goiânia, registrando-se que os valores inferiores se mantiveram estáveis, em torno de 19ºC, 

enquanto as temperaturas médias subiram de 24ºC para 27,5ºC, e os valores superiores de 

29ºC até 36ºC registraram elevação gradual de 7ºC no período analisado. A intensidade da IC 

(ΔT = Tu - Tr) expressa a diferença entre a maior temperatura verificada na área urbana (Tu) e 

a menor temperatura registrada na zona rural (Tr). 

Tab. 09. Valores de temperatura superficial terrestre – TST e ilha de calor – IC em Goiânia

TST e ΔT (ºC) 1986 1996 2006 2010
Menor valor 19 19 19 19

Maior valor 29 32 33 36

Média dos valores 24 25,5 26 27,5

Moda 23 23 24 24

Intensidade da IC 
(ΔT)

10 13 14 17

Fonte: Nascimento (2011, p. 72) 

Goiânia registra elevação contínua de ΔT, que passou de 10º em 1986 para 

17ºC em 2010. A relação da proporção (%) das TSTs com suas áreas de ocorrência (km²) 

no território goianiense. A proporção e as classes das TSTs mais amenas, de até 24ºC, 

apresentaram recuo, enquanto a proporção e a classe das TSTs mais elevadas, de 24,1 a 38ºC, 

expandiram sua área de ocorrência. Por exemplo, para a classe das TSTs de 26,1 a 28ºC a 

área de ocorrência foi ampliada em 40 vezes e para a classe de 28,1 a 38ºC, inexistente em 

1986, observou-se ocorrência em 13,4% da área total do município em 2010. 

A antropização da região urbana mais adensada de Goiânia implica na 

modificação, substituição e redução do revestimento da cobertura natural do solo e dos 

corpos hídricos. Essa conversão do uso natural do solo para usos antrópicos eleva os níveis 

de absorção, de emissão e de TST, resultando em maior quantidade de calor sensível e em 

menor quantidade de calor latente, liberando mais radiação solar no ambiente e contribuindo 

para a formação de zona de baixa pressão. Agrava-se o fenômeno da poluição, da absorção e 

da emissão de calor, isto é, das ICs. As áreas urbanizadas apresentam maiores temperaturas e 

são mais afetadas pela intensa formação das ICs, enquanto as áreas verdes, os corpos hídricos 

e as áreas periféricas de pastagens e lavouras, com maior disponibilidade de espaços livres, 

atuam como elementos de atenuação térmica. As ICs, com temperaturas internas maiores do 

que na periferia, se associam, portanto, ao adensamento urbano, em decorrência das ações 

antrópicas de uso do solo e dos condicionantes do meio físico e seus atributos geoecológicos.



180

Assim como em Goiânia, nas demais regiões metropolitanas do país, as séries 

históricas de TSTs mensais e anuais apresentam tendência crescente de elevação das médias 

térmicas. De acordo com Mendonça (1994) e Cavalheiro (1991), no meio intraurbano, a 

temperatura média anual é de 0,5 - 1,5 ºC mais alta; a umidade relativa é menor, tanto no 

inverno (2%) como no verão (8-10%); as precipitações são, em média, 5-10% maiores; a 

média de vento é 10-30% de menor ocorrência; a poluição gasosa é 5-25% maior, com 10 

vezes mais partículas sólidas em suspensão na atmosfera urbana do que na zona rural.

As áreas verdes, lagos ou as áreas de solo rural inseridas no interior das cidades 

impedem as configurações de ICs, comprovando que os picos térmicos se manifestam em 

áreas de densa urbanização e com extensas superfícies cobertas por materiais construtivos 

diversos, em razão do albedo ou refletividade, que é a parte da energia solar incidente 

sobre um corpo não luminoso, devolvida à atmosfera, por reflexão difusa. O desmatamento 

e a impermeabilização do solo, por sua vez, causam uma brusca redução na capacidade 

de armazenamento da água pelo solo que, em face da intensa radiação solar reinante nos 

trópicos, exposto às condições de evaporação e ao rápido aquecimento do meio circundante, 

em questão de horas, reduz o consumo de calor latente (energia gasta na vaporização da 

água). A redução da cobertura vegetal do solo faz com que a energia absorvida pela superfície 

impermeável junto à interface solo/atmosfera, se transforme em calor sensível, aumentando 

a temperatura intraurbana e o desconforto ambiental.

Dentre as diversas formas urbanas que condicionam o clima e a formação das 

ICs, destaca-se o conceito de uso do solo, que se refere aos tipos de ocupação e de atividade 

inerentes ao desenvolvimento das funções urbanas (habitação, trabalho, circulação e recrea-

ção), conforme espaços próprios estabelecidos no zoneamento urbano. Há uma relação direta 

entre o uso do solo e a elevação das temperaturas intraurbanas. Segundo Lombardo (1985), 

na capital paulista, os padrões de uso do solo conformam as ICs, em especial a relação entre 

índice de área construída e distribuição de Espaços Livres e AVUs. Em consequência, a área 

ocupada pela mancha de IC e pela de maior concentração de poluentes coincide com aquela 

mais densamente construída.

2.3 Modelo atual de cidade: urbanização versus preservação das AVUs

A cidade sustentável, de acordo com a Plataforma de Cidades Emergentes 

e Sustentáveis do BID, é definida como aquela que “[...] oferece uma alta qualidade de 

vida aos seus habitantes, gera menores impactos ambientais, aborda a questão da mudança 

climática e tem capacidade fiscal e administrativa para desempenhar suas funções de gestão 

urbana [...]” (TORRES, BARCO & CASSEB, 2012, p. 21).

A partir dessa definição, destacam-se três dimensões: sustentabilidade 

ambiental e de mudança climática; desenvolvimento urbano e socioeconômico sustentável; 

e sustentabilidade fiscal e governança. Em sua dimensão ambiental, a cidade se apoia em 

três pilares: gestão e consumo de recursos naturais; mitigação de GEEs e de outras formas 

de contaminação, simultaneamente ao uso de fontes alternativas de energia; e redução de 
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sua vulnerabilidade frente aos perigos naturais com adaptação aos efeitos das mudanças 

climáticas. A dimensão socioeconômica possui quatro pilares: controle do crescimento 

e garantia de um hábitat adequado para seus cidadãos; transporte urbano sustentável; 

desenvolvimento e competitividade econômica local sustentável; bem como, prestação de 

serviços sociais de qualidade e níveis ótimos de segurança cidadã. Já a dimensão fiscal e 

governança requerem mecanismos adequados de gestão de receitas, gastos, endividamentos, 

obrigações fiscais e repartição equitativa dos benefícios da urbanização.

Em Goiânia, de acordo com diagnóstico dos autores supra, os temas mais 

carentes de ações rumo à cidade sustentável são, na dimensão ambiental, a elaboração de 

planos para a gestão de riscos a desastres naturais com adaptação às mudanças climáticas, 

a identificação completa de pontos de vulnerabilidade existentes na cidade, além da 

necessidade de se elaborar um inventário de GEEs. Na dimensão urbana, os temas críticos 

são transporte limpo e multimodal, gestão do crescimento urbano, competitividade e 

conectividade, diversificação da base econômica e condições de emprego. E, em relação 

à dimensão fiscal e governança, os temas críticos estão ligados à transparência de gastos 

públicos e modernização da gestão por resultados, com participação dos cidadãos, assim 

como maximização da base impositiva, com melhor repartição da ‘mais-valia fundiária’.

Centra-se a atenção para o diagnóstico da dimensão urbana. Apesar do 

planejamento original e de planos diretores subsequentes, o padrão organizacional goianiense 

reproduz o modelo centro-periferia, induzido pelos eixos de transporte, ao longo dos quais, 

nos vazios urbanos, são promovidos os adensamentos. Esse processo se materializa na 

segregação espacial e socioeconômica, com a periferização de grandes contingentes de 

população de baixa renda, causa a ampliação do perímetro urbano e pressiona por sucessivas 

mudanças na Lei de Zoneamento da capital, 

[...] a cidade vai crescendo vertiginosamente, esparramando-se pelas beiradas de sua 
periferia sob pressões dos interesses privados do comércio imobiliário, se contrapondo à 

especulação daqueles detentores das áreas centrais urbanizadas e beneficiados por incentivos 

urbanísticos, aguardando maior valorização de seus imóveis. Com isso, a descontinuidade 

orgânica da ocupação gera os vazios urbanos, densidades demográficas desequilibradas, 

contraditórias e conflitantes e segregação espacial. Ao mesmo tempo, leva o poder público 

a ampliar as redes de atendimento da saúde, educação e assistência social [...]. (SEPLAM, 

2007, p. 22) (grifamos).

2.3.1 Crescimento Urbano sob Pressão e Avaliação de Sustentabilidade

Segundo Torres, Barco & Casseb (2012), estão presentes em Goiânia 

as premissas históricas e as limitações físicas das cidades emergentes da região latino-

americanas e, a partir delas, o BID, em conjunto com equipe técnica da Prefeitura de Goiânia, 

realizou estudo denominado Análises de Crescimento Urbano e Simulação para Avaliação de 

Sustentabilidade com Aplicação do Modelo Simulação do Crescimento Urbano sob Pressão, 

como subsídio ao planejamento estratégico da cidade e ao ZEE.
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O estudo partiu do histórico de gestão da expansão urbana do município de 
Goiânia até a situação atual, apontando perspectiva para 2050. O tipo de crescimento experi-
mentado em Goiânia é característico das cidades latino-americanas, como se expôs na Seção 
1.2. De acordo com esse modelo, as cidades se expandem rapidamente em direção às áreas 
periféricas, onde o planejamento é precário ou ausente, com ocupação desordenada, carente 
de serviços públicos e infraestrutura. 

O resultado da aplicação do modelo de crescimento sob pressão, em Goiânia, 
visualizado na figura 22, prevê intenso processo de expansão da área urbanizada na Região 
Metropolitana, com tendência de conturbação de Goiânia com Senador Canedo, Santo 
Antônio de Goiás, Goianira, Trindade, Abadia de Goiás e Aragoiânia, além da já conturbada 
Aparecida de Goiânia. A área urbanizada metropolitana chegará a 1.150km², em 2050, 
representando um incremento de 59,5% na área urbanizada. 

Constatou-se que o padrão goianiense repete o tradicional modelo centro/
periferia da experiência das cidades emergentes na América Latina e no Brasil, que estão 
crescendo rapidamente, tipicamente em suas áreas periféricas, em função de políticas de 
gerenciamento público marcado por um planejamento deficitário ou ausente; e, em áreas 
com altas densidades e ocupação desordenada, pela ausência ou deficiência de serviços 
públicos em face da infraestrutura dispendiosa.

O crescimento urbano goianiense caracteriza-se por um acelerado processo 
de periferização, de fragmentação espacial e de segregação socioeconômica de grandes 
contingentes de população de baixa renda no perímetro urbano.

Assim, apesar do planejamento original e de planos diretores subsequentes, 
Goiânia apresenta uma divisão social do espaço comum às demais cidades emergentes da 
região latino-americana. Seu crescimento se deu por meio dos eixos de transporte, ao longo 
dos quais, nos vazios urbanos, se previa adensamento. 

Uma cidade com tal modelo de crescimento urbano não é sustentável, com 
evidentes desvantagens em termos econômico, social e ambiental, pois se constitui fator 
de crise na infraestrutura, indutor da segregação socioespacial, da ocupação de fundos de 
vale, encostas, áreas de risco, APPs e de proteção de mananciais de abastecimento público. 
Portanto, ao degradar os RNs, esse modelo impõe riscos de racionamento ou de desabasteci-
mento de produtos e serviços essenciais às gerações atuais e futuras.

Conhecido o crescimento histórico e as restrições ao desenvolvimento físico 
da cidade, avaliando-se as consequências da expansão urbana sem adequado planejamento 
ambiental, com interferências negativas no desenvolvimento da cidade enfocada, podem-se 
formular estratégias de planejamento e previsão do crescimento futuro da urbe num mercado 
livre, utilizando instrumentos que respeite as restrições ambientais, desestimulando a cidade 
a se expandir indefinidamente sem controle e com sérias consequências do ponto de vista 
econômico e socioambiental. 

Os estudos referidos apontaram para a mensurabilidade dos custos do 
crescimento sob pressão: é mais caro e mais difícil fornecer serviços nas áreas periféricas 
das cidades, o que induz à segregação socioespacial, ou à ocupação de fundos de vale, 
encostas, levando as populações de baixa renda a situações de risco e à degradação dos 
recursos naturais, como as APPs e de proteção de mananciais de abastecimento, levando ao 
risco de racionamento ou de desabastecimento de gerações futuras. 
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Fig. 22. Resultado do Modelo de Simulação do Crescimento Urbano sob Pressão para Goiânia: 59,5% de expansão da 
área urbana no período de 2012 a 2050. Fonte: Elaboração própria; adaptado de Torres, Barco & Casseb (2012, p. 39)

Com base nos estudos mencionados, conclui-se pela necessidade de mudança 
de paradigmas baseados no uso sustentável do solo urbano, por meio da mensuração e 
espacialização da área requerida para manutenção das funções e dos serviços ambientais 
essenciais ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário, ao controle de inundações/
cheias e outras infraestruturas urbanas, chegando-se ao consenso sobre a necessidade de 
novos instrumentos, modelos e ideias de gestão da expansão urbana mais sustentável em 
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termos socioambientais e econômicos, embasados nas diretrizes do ordenamento territorial, 
das condições de mobilidade, acessibilidade e de sustentabilidade socioambiental, das 
questões socioculturais, de gestão e desenvolvimento urbano, assegurando melhores 
condições de vida para a população de Goiânia.

2.3.2 O atual modelo de crescimento causa supressão das AVUs

A avaliação prospectiva das AVUs de Goiânia para ser feita a partir de 
revisão baseada em Nascimento (2011) e em Martins Júnior (2007). O primeiro autor 
mapeou a expansão urbana de Goiânia entre 1986 e 2010, por meio da classificação das 
imagens orbitais e da quantificação das classes de cobertura do solo, em ambiente SIG. 
A cobertura vegetal do solo sofreu redução de 52,7% no período analisado, passando 
de 220,1km² ou 29,8% do território municipal, em 1986, para 104,1km² (14,08% ) no ano de 
2010; de outra parte, a área urbanizada cresceu 92,8%, saltando de 144,5km² (19,5%) para 
278,6km² (37,7% do território), tendo sido suprimida uma área de 188,61km² de vegetação 
ou 25,50% do território (figura 23).

Fig. 23. Cobertura vegetal suprimida (vermelho) no período1986 a 2010, e vegetação remanescente em 2010 (verde) 
no Município de Goiânia. Fonte: Nascimento (2011)
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No período analisado, o INR do Município de Goiânia acentuou sua evolução 

negativa, de -0,38 para -0,72, um indicador que se desvela contraditório aos objetivos 

de uma cidade sustentável, pois o uso do solo caminha inexoravelmente para a completa 

conversão dos remanescentes do Cerrado e degradação dos ecossistemas naturais.

Martins Júnior (2007) realizou, em ambiente SGI/INPE versão 2.0, o levanta-

mento dos Espaços Livres e AVUs de Goiânia. Aplicou a técnica do geoprocessamento para 

quantificar e avaliar a evolução da cobertura vegetal per capita em Goiânia, de acordo com 

a categorização dos espaços livres, em conformidade com o Plano Diretor da Cidade. Foram 

utilizadas as cartas planialtimétricas, escala 1:1000 dos planos de loteamento aprovados pelo 

Estado (em número de 04), pelo INCRA (em número 08) e pelo Município (em número de 

360) ou em aprovação pela municipalidade (em número de 06), totalizando 378 bairros 

regulares. As informações dos planos de loteamento foram complementadas com o MUBDG 

e o aplicativo SIGGO e confrontadas com as cartas aerofotogramétricas de Goiânia, voo 

1988, identificando-se todos os remanescentes do bioma Cerrado enquadrados como APPs 

pelo art. 106, I, “f” do Plano Diretor, gerando-se os mapas temáticos com a distribuição dos 

Espaços Livres e AVUs na Zona Urbana de 533 bairros, incluindo 155 ocupações não regu-

larizadas, bem como de Expansão Urbana. Tais dados subsidiam a discussão que se realiza 

na Seção 4.2. 

Os dados sobre o uso do solo, revelados nos trabalhos suso mencionados, 

estabelecem clara oposição entre os termos urbanização e preservação (figura 24), confirmando 

o esperado grau de associação entre urbanização, expresso pelo adensamento humano 

(hab.km-2) e cobertura natural do solo, dado pelo IAV (m².hab-¹) que, em Goiânia, possui 

coeficiente de correlação fortemente negativo. 

Fig. 24. Evolução do uso do solo no Município de Goiânia, no período 1986 a 2010: quanto maior a urbanização, 
menor a cobertura vegetal. Fonte: base de dados Nascimento (2011) e Martins Júnior (2007)

Martins Júnior (2007) calculou a equação de regressão entre essas variáveis 

e estimou que um aumento de 49,32% no adensamento humano causará uma redução de 

54,4% no IAV. Em consonância com essa previsão, Nascimento (2011) calculou que, no 

período 1986-2010, a expansão de 92,8% da área urbanizada reduziu em 52,27% a cobertura 
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nativa do solo no município de Goiânia; deduz-se que a expansão de 59,5% na área urbana, 

projetada por Torres, Barco & Casseb (2012) para o ano 2050, reduzirá em 33,8% a cobertura 

nativa do solo. Assim, em 2050, a cobertura natural do solo poderá se limitar a 9,32% da área 

total municipal.

Diante desse quadro, visualizado na tabela 10, torna-se inevitável questionar 

o modelo de cidade efetivamente praticado em Goiânia. No Plano Diretor, preconiza-se a 

sustentabilidade; no plano real do uso do solo, suprimem-se os remanescentes do bioma 

Cerrado no grau máximo de conversão para ambientes transformados. Decorre imperiosa 

necessidade de reversão de um processo insustentável. 

Tab. 10. Quantificação das classes de uso do solo com vegetação versus 
área urbanizada de Goiânia (1986 a 2010)

Ano
Área com 
Vegetação

Área Urbanizada

Km² % Km² %

1986 220,1 29,8 144,5 19,5

1996 153,0 20,7 192,9 26,1

2006 109,8 14,8 261,1 35,3

2010 104,1 14,1 278,6 37,7

2050 68,93 9,32 444,4 59,5

                                                      Fonte: adaptado de Nascimento (2011) e Torres et al. (2012)

O Relatório do Plano Diretor de Goiânia avalia que a causa do desmatamento 
se deve, verbis:

[...] a que espaço rural do município tem sido gerenciado e legislado pelo poder público 
federal e estadual e não pelo municipal, já que a Zona Rural é de domínio do INCRA, do 
IBAMA, da Agência Ambiental do Estado etc. Como o poder público municipal, na prática, 
nunca legislou ou gerenciou o espaço rural, excetuando-se o Parque Altamiro de Moura 
Pacheco – UC estadual –, a atual Zona Rural carece de UCs [...] (SEPLAM, 2007, p. 45 e 114).

Discute-se o argumento supra. Como se expôs nas Seções 1.4, 2.1 e 2.2, o 

município é dotado de competência comum, concorrente e local para a proteção do Patrimônio 

Ambiental e a defesa florestal em particular, seja na Zona Rural ou na Urbana. Os espaços 

territoriais legalmente protegidos na Zona Rural, como as RLs, APPs e áreas com restrição 

de uso, convertem-se em ZPAs, APPs, AVUs, UCs ou outros Espaços Livres, afetados ao 

uso universal como bens públicos de uso comum, como parques e praças, no processo de 

parcelamento e uso do solo urbano. A efetivação destes instrumentos de proteção, em tese, 

capacita a gestão municipal para a defesa das AVUs colocadas sob sua responsabilidade e 

competência gerencial, esperando-se que elas estariam protegidas da dilapidação.

Nesse sentido, analisa-se o processo de uso e ocupação do solo nas macrozonas 

de Goiânia, implantadas a partir da LC nº 171/2007, para verificar se, com o processo de 

urbanização, houve redução do desmatamento e aumento do grau de preservação dos ELPs, 

das formações nativas do Cerrado e da biodiversidade, em especial.
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2.3.3. A situação das AVUs nas Macrozonas de Goiânia

De acordo com terminologia florística de Ribeiro & Walter (2001) e Walter 

(2006), são descritos onze tipos fitofisionômicos gerais do bioma Cerrado, a partir de 

suas formações básicas: florestal (Mata Ciliar – MC, Mata de Galeria – MG, Mata Seca 

semidecídua – MS e Cerradão – C); savânica (Cerrado Sensu Stricto – CSS, Parque de 

Cerrado, Palmeiral e Vereda de Buriti – V); e campestre (Campo Sujo – CS, Campo Rupestre 

– CR e Campo Limpo – CL). No município de Goiânia, ocorrem praticamente todas essas 

fitofisionomias, em especial MC, MG, MS, C, CSS, V, CS e CL, cujas características gerais 

são a seguir descritas. 

Seguindo a terminologia do autor citado, a Mata Ciliar e a Mata de Galeria são 

fisionomias florestais do bioma Cerrado constituídas por espécies arbóreas com formação de 

dossel, geralmente associadas a cursos de água, embora possam ocorrer em terrenos bem 

drenados ou mal drenados. A MC apresenta deciduidade (diferentes graus de caducifolia 

na estação seca), enquanto a MG é perenifólia. Ambas são floristicamente similares, sendo 

que, pela maior associação ao curso de água e pela estrutura, em geral, a MG é mais densa 

e mais alta.

Ainda segundo os mesmos autores, grande parte dos solos da vegetação de 

Cerrado pertence às classes Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo Vermelho-Amarelo e 

Latossolo Roxo. São solos de boas características físicas, forte ou moderadamente ácidos 

(pH 4,5-5,5), carentes em macronutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio e com 

elevadas taxas de alumínio. 

A MC caracteriza-se pela vegetação florestal que acompanha as drenagens 

naturais de médio e grande porte da região do Cerrado, em que a vegetação arbórea não forma 

galerias. A largura da faixa bilateral tende a ser proporcional à largura da calha do rio, embora 

em áreas planas possa ser maior. Geralmente, a MC ocorre sobre terrenos acidentados, podendo 

haver uma transição nem sempre evidente para outras fisionomias florestais como a Mata Seca 

e o Cerradão. Os solos podem ser rasos como os Cambissolos, Concrecionários ou Litossolos 

profundos, como os Latossolos e Podzólicos ou, ainda, Aluviais ou Hidromórficos.

Na MC, a camada de serapilheira que se forma é sempre menos profunda que a 

encontrada na MG. Naquela, as árvores, predominantemente eretas, variam em altura de 20 a 

25m, com alguns poucos indivíduos emergentes alcançando 30m ou mais. As espécies típicas 

são predominantemente caducifólias, com algumas sempre-verdes, conferindo à MC um 

aspecto semidecíduo. Ao longo do ano, as árvores fornecem uma cobertura arbórea variável 

de 50 a 90%. Na estação chuvosa, a cobertura chega a 90%, dificilmente ultrapassando esse 

valor, ao passo que na estação seca pode até mesmo ser inferior a 50% em alguns trechos. 

Nos locais onde pequenos afluentes (córregos ou riachos) deságuam no rio principal, a flora 

típica da MC pode misturar-se à flora da MG, fazendo com que a delimitação fisionômica 

entre um tipo e outro seja dificultada (RIBEIRO & WALTER, 2001; WALTER, 2006).

A MS e o Cerradão ocorrem nos interflúvios, em terrenos bem drenados. A 

MS inclui formações florestais caracterizadas por diversos níveis de caducifolia durante a 
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estação seca, dependentes das condições químicas, físicas e principalmente da profundidade 

do solo. A MS não possui associação com cursos de água, ocorrendo nos interflúvios em 

solos geralmente mais ricos em nutrientes, podendo ser encontrada em solos desenvolvidos 

em rochas básicas de alta fertilidade (Terra Roxa, Brunizém ou Cambissolos), em Latosso-

los Roxo e Vermelho-Escuro, de média fertilidade, em que ocorrem as MS Sempre-Verde e 

Semidecídua. Sobre solos de origem calcária, às vezes com afloramentos rochosos típicos, 

geralmente ocorre a MS Decídua. A altura média do estrato arbóreo varia entre 15 a 25m. A 

grande maioria das árvores é ereta, com alguns indivíduos emergentes. Na época chuvosa, 

as copas se tocam, fornecendo uma cobertura arbórea de 70-95%. Na época seca, a cober-

tura pode ser inferior a 50%, especialmente na MS Decídua, onde predominam espécies 

caducifólias. O dossel fechado na época chuvosa desfavorece a presença de muitas plantas 

arbustivas, enquanto a diminuição da cobertura na época seca não possibilita a presença de 

muitas espécies epífitas (Ribeiro & Walter, 2001; Walter, 2006).

De acordo com os autores supra, o Cerradão apresenta dossel predominantemente 

contínuo e cobertura arbórea que pode oscilar de 50 a 90%. A altura média do estrato arbóreo 

varia de 8 a 15m, proporcionando condições de luminosidade, possibilitando a formação 

de estratos arbustivos e herbáceos diferenciados e de gramíneas no subsolo rasteiro. A 

formação florestal desse tipo fisionômico possui aspectos xeromórficos. Em sua maioria, 

ocorre em solos profundos, bem drenados, de média e baixa fertilidade, ligeiramente ácidos, 

pertencentes às classes Latossolo Vermelho-Escuro, Vermelho-Amarelo ou Roxo. Também 

pode ocorrer em proporção menor Cambissolo Distrófico. O teor de matéria orgânica 

nos horizontes superficiais é médio e recebe um incremento anual de resíduos orgânicos 

provenientes da deposição de folhas durante a estação seca. De acordo com a fertilidade do 

solo, o Cerradão pode ser classificado como Cerradão Distrófico (solos pobres) ou Cerradão 

Mesotrófico (solos mais ricos), cada qual possuindo espécies características adaptadas a 

esses ambientes.

As formações savânicas, de acordo com os autores supra, englobam quatro 

tipos de fisionomias. O CSS ou “cerrado típico” caracteriza-se por apresentar dois estratos, 

um rasteiro e outro arbustivo-arbóreo, esse formado por árvores baixas de até 7m, inclinadas, 

tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas e, geralmente, com evidências de 

queimadas. Os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados, com algumas espécies 

apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a rebrota após a 

ocorrência de queimadas ou corte. Os troncos das plantas lenhosas em geral possuem cascas 

com cortiça grossa, fendida ou sulcada, e as gemas apicais de muitas espécies são protegidas 

por densa pilosidade; as folhas em geral são rígidas e coriáceas. Esses caracteres fornecem 

aspectos de adaptação à condições de seca (xeromorfismo).

Ainda conforme os mesmos auotres, a formação savânica do tipo Palmeiral 

pode ocorrer, tanto em áreas bem drenadas quanto em áreas mal drenadas, há a presença 

marcante de determinada espécie de palmeira arborescente e as árvores de outras espécies 
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(dicotiledôneas) não têm destaque, enquanto a Vereda, também caracterizada pela presença 

de uma única espécie de palmeira, o buriti, e por isso denominada Vereda de Buritis, ocor-

rente em menor densidade que em um Palmeiral e circundada por um estrato arbustivo-her-

báceo característico.

As formações campestres de CS e CL também são registradas nas Macrozonas 

Rurais e Construída do município em estudo. O CS é exclusivamente herbáceo-arbustivo, 

com indivíduos esparsos e menos desenvolvidos do que as espécies arbóreas do CSS. O 

CL é uma fitofisionomia predominantemente herbácea, com raros arbustos e ausência 

completa de árvores, podendo ser encontrado em diversas condições topográficas e edáficas 

de umidade, profundidade e fertilidade do solo. O CR, que não ocorre em Goiânia, possui 

estrutura similar ao CS, diferenciando-se, tanto pelo substrato, composto por afloramentos 

de rocha, quanto pela composição endêmica da flora.

2.3.3.1 A riqueza florística do bioma Cerrado

O Cerrado ocupa o Planalto Central do Brasil como segundo maior bioma do 

país. As suas áreas periféricas desenvolvem complexas relações ecológicas e fisionômicas 

como os ecossistemas adjacentes de florestas, campos rupestres, campos úmidos, brejos 

permanentes e demais savanas da América tropical, constituindo, assim, um grande mosaico 

fisionômico, florístico e tipologias associadas. A diversidade paisagística e fitofisionômica 

confere ao Cerrado impressionante riqueza natural, que ainda não é inteiramente conhecida.

Em termos florísticos, Walter (2006) relaciona 6.024 espécies nativas para 

o bioma Cerrado com os respectivos hábitos e fitofisionomias de ocorrências, concluindo 

que 2/3 delas estão contidas em cada uma das formações básicas do bioma. As maiores 

interpenetrações de floras acontecem entre savanas e campos com 1.014 espécies, depois 

por florestas e savanas (820), seguidas por florestas e campos (410). O menor subconjunto 

é aquele formado por 282 espécies de plantas de maior amplitude fitofisionômica e que são 

encontradas nas três formações básicas citadas (figura 25).

Fig. 25. Distribuição de espécies da flora por fisionomia básica do Cerrado. Fonte: Walter (2006, p. 362)
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2.3.3.2 A fitofisionomia do Cerrado goianiense

Importa ressaltar que as drenagens naturais do município, como o rio Meia 

Ponte, os ribeirões João Leite, Anicuns e Macambira interligam UCs localizadas nas 

nascentes dos seus tributários, como o Jardim Botânico e os Parques Areião, Flamboyant 

e Zoológico na sub-bacia do córrego Botafogo, os Parques Vaca Brava e Cascavel na sub-

bacia do ribeirão Anicuns, dentre outros.

As matas localizadas nas MzRs são APPs (art. 106, I, “f” do Plano Diretor), 

a serem enquadradas na categoria de Espaços Livres como UCs no processo de conversão 

do solo rural para urbano, que exercem potencial função de Corredores Ecológicos, inter-

ligando os Parques Naturais Municipais, as APAs do Alto Anicuns, do São Domingos e do 

João Leite aos fragmentos de vegetação natural, ainda existente, na Região Metropolitana de 

Goiânia (figura 26).

Diante do breve quadro exposto, analisa-se a realidade florística e fitofisio-

nômica do município em estudo, assim como a vulnerabilidade à perda da biodiversidade. 

De acordo com o ZEE, os remanescentes do Cerrado ocupam as extensões de 3.733ha na 

MzRJL; 2.317ha na MzRC; 1.466ha na MzRL; 907ha na MzRAA; 724ha na MzRSD; 625ha 

na MzRB; e 347ha na MzRD, totalizando 10.119ha nas MzRs, ao passo que a Mz Construída 

possuía, em 2008, 2.389ha de solo coberto com vegetação nativa.

Fig.26. Estabelecimentos rurais com matas nas Macrozonas de Goiânia. Fonte: Seplam (2008, p. 206)

A partir de dados secundários obtidos dos levantamentos florísticos constantes 

do ZEE (Seplam, 2007), dos Planos de Manejo das UCs (Goiânia, 2004; 2005; 2006; 2007a; 

2007b; 2008), de estudos para implantação de Parques Naturais (Hashimoto & Cruvinel, 

1995; Ferreira & Brandão, 2007; Hashimoto, 2008), assim como das APAs São Domingos e 

João Leite (Goiás, 1994; Martins Júnior & Papaleo, 2008). Foram anotadas 210 espécies, de 151 

gêneros e 63 famílias da flora nativa, distribuídas nas fitofisionomias florestais (Mata Ciliar 

– MC, Mata de Galeria – MG, Mata Seca Semidecídua – MS e Cerradão – C); savânicas 
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(Cerrado Sensu Stricto – CSS e Vereda de Buriti – V); e campestres (Campo Sujo – CS e 

Campo Limpo – CL). 

A relação florística apresentada na tabela 11, embora não exaustiva, evidencia 

a diversidade florística e as fisionomias ocorrentes no Cerrado do município goianiense. 

A análise desses dados possibilita uma abordagem diagnóstica e suscita reflexões sobre 

a aplicação do instrumental de políticas urbanas para a preservação e recuperação do 

Patrimônio Ambiental de Goiânia.

A família mais rica em número de espécies é Leguminoseae, representando 

23,33% (49/210) dos táxons, com 49 espécies de 35 gêneros diferentes, classificados nas 

subfamílias Papilionoideae (21 spp.), Caesalpinoidea (15 spp.) e Mimosoideae (13 spp.). 

A segunda família mais rica em espécie é Bignoniaceae com 12 espécies de 5 gêneros, 

representando 5,71% (12/210) dos táxons. Em terceiro lugar, bem atrás, surgem as famílias 

Anacardiaceae, Apocynaceae, Rubiaceae e Sapindaceae, representando cada qual 3,81% 

(8/210) dos táxons.

Tab. 11. Relação das famílias de plantas nativas das formações florestal, savânica e 
campestre do Cerrado no município de Goiânia, em ordem decrescente de táxons

Família botânica
Ocorrência de Gêneros Ocorrência de Espécies

Número % Número %

Leguminoseae 35 23,13 49 23,33

Bignoniaceae 05 3,31 12 5,71

Anacardiaceae 04 2,65 08 3,81

Apocynaceae 03 1,99 08 3,81

Rubiaceae 06 3,98 08 3,81

Sapindaceae 06 3,98 08 3,81

Arecaceae (Palmae) 07 4,64 07 3,30

Myrtaceae 05 1,99 06 2,86

Bombacaceae 03 1,99 06 2,86

Vochysiaceae 03 1,99 06 2,86

Moraceae 03 1,99 05 2,38

Annonaceae 02 1,32 04 1,90

Guttiferae 02 1,32 04 1,90

Melastomataceae 03 1,99 04 1,90

Sterculiaceae 03 1,99 03 1,43

Zingiberaceae 03 1,99 03 1,43

Lamiaceae (Labiatae) 02 1,32 03 1,43

Malpighiaseae 02 1,32 03 1,43

Erythroxylaceae 01 0,67 03 1,43

20 grupos mais ocorrentes 76 50,33 94 44,76

43 grupos restantes 75 49,67 116 55,24

Total 151 100,00 210 100,00

Fonte: elaboração própria; base de dados: Hashimoto (2008); Seplam (2008); Ferreira & Brandão (2010); 
Goiânia (2004; 2005; 2006; 2007a, 2007b; 2008) 
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Dessa forma, os 20 grupos de famílias com maior número de espécies abran-

gem 44,76% (94/210) dos táxons e 50,33% (76/151) dos gêneros registrados no município 

em estudo. Os gêneros com maior número de espécies são Bauhinia, Inga, Anadenathera, 

Machaerium, Tabebuia, Anacardium, Aspidosperma e Qualea.

De outro lado, as 43 famílias restantes com o menor número de espécies 

representam 55,24% (116/210) dos táxons e 49,67% (75/151) dos gêneros, dentre as quais, 

24 famílias estão representadas por apenas uma espécie. 

Os dados acima permitem subsidiar, com cautela, reflexões sobre a riqueza 

biótica da região em estudo, embora não se possa chegar a conclusões definitivas em face dos 

sistemas de classificação adotados, que possuem intervalos de táxons maiores nos táxons altos, 

comparados aos de gênero e espécies que, nesses níveis, são carentes de levantamentos.

Segundo Walter (2006), o número de famílias do bioma Cerrado varia de 132 

a 180. Em Goiânia, o registro de 63 famílias de árvores, arbustos, subarbustos e ervas é bem 

inferior ao limite mínimo do intervalo citado.

A figura 27 ordena as famílias botânicas ocorrentes no município, segundo o 

número de espécies.

Fig.27. Famílias botânicas levantadas em Goiânia (GO), ordenadas segundo o número de espécies; as duas últimas 
colunas correspondem às somas dos 20 grupos mais ocorrentes e dos 43 grupos restantes, respectivamente. Fonte: 

elaboração própria; base de dados Ferreira & Brandão (2010); Hashimoto (2008); Seplam (2008); 
Goiânia (2004; 2005; 2006; 2007a; 2007b; 2008)

A vulnerabilidade à perda da biodiversidade, no município de Goiânia (tabela 

12), pode ser avaliada a partir do Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE, segundo o qual 

“[...] ocorrem tipologias características da região de Savana, Floresta Estacional Decidual, 

Floresta Estacional Semidecidual, Áreas de Tensão Ecológica entre savanas e florestas e 
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Formações Pioneiras Fluviais (Matas Ciliares e de Galeria) [...]” (SEPLAM, 2008, p. 73). 

Os remanescentes dessas fitofisionomias nativas ocupavam, em 2008, uma área total de 

12.508ha, sendo 10.119ha nas MzRs e 2.389ha na MzC. 

Tab.12. Vulnerabilidade à perda da biodiversidade no Município de Goiânia.

Macrozo-
nas

(Mz)*

Área Remanescente

Fisionomia de 
Floresta Estacional 

Semidecídua**

Fauna silvestre 

(nº de táxons, cf. catalogação do ZEE e grau 
de risco***)

ZEE 

(Seplam, 
2008)

Nascimento 
(2011)

ha % ha %

MzRJL 3.733 50,23 2.641 35,54

MS, MC, MG, C, 
CSS

51 espécies, sendo 28 CE, 30 VU e 01 EP

MzRL 1.466 31,17 925 19,67 52 espécies, sendo 28 CE, 30 VU, 02 EP e 01 CR

MzRC 2.317 31,16 1.381 18,57 51 espécies, sendo 28 CE, 30 VU e 01 EP

MzRSD 724 47,43 234 15,33 14 espécies, sendo 10 CE e 07 VU.

MzRB 625 31,27 278 13,91 MS, MC, MG, C, 
CSS, V

52 espécies, sendo 27 CE, 30 VU, 02 EP e 01 CR

MzRAA 907 39,28 272 11,78 16 espécies, sendo 12 CE e 08 VU.

MzRD 347 15,89 230 10,53
MS, MC, MG, C, 

CSS
44 espécies, sendo 22 CE, 25 VU e 02 EP

Tot. Área 
Rem. MzRs

10.119 36,68 5.961 21,61 - -

MzC 2.389 5,41 3.866 8,76
MS, MC, MG, C, 

CSS, V

Parques Areião e Taquaral: avifauna108 sp. 
de 37 f.; anfíbios: 9 sp. de 3 f. ; répteis: 9 sp. 

de 5 f.; mastofauna: 6 sp. de 4 f.

Elaboração própria. Base de dados: Goiás (1994), Goiânia (2004; 2006), Seplam (2008), Nascimento (2011). *MzR – 
Macrozonas Rural; MzRJL – MzR João Leite; MzRL – MzR Lajeado; MzRC – MzR Capivara; MzRSD – MzR São 
Domingos; MzRB – MzR Barreiro; MzRAA – MzR Alto Anicuns; MzRD – MzR Dourados; MzC – Macrozona Construída; 
Área total do Município = 71.719ha, sendo 27.586ha nas MzRs e 44.133ha na MzC. **MS – Mata Seca; MC – Mata 
Ciliar; MG – Mata de Galeria; C – Cerradão; CSS – Cerrado Sensu Stricto; V – Vereda.*** CR = criticamente em perigo; 
EP = em perigo; VU = vulnerável; CE – classificação segundo endemismo.

2.3.3.3 Redução dos remanescentes naturais e da biodiversidade

Os remanescentes naturais totais no município de Goiânia, segundo 

Nascimento (2011), ocupam na atualidade uma área bem menor do que a estimada pelo 

ZEE, de apenas 9.827ha (5.961ha nas MzRs + 3.866ha na MzC). Os dados apresentados 

comprovam essa redução, em ritmo intenso, dos percentuais de remanescentes de vegetação 

nativa nas Macrozonas Rurais do João Leite – MzRJL, do Lajeado – MzRL, do Capivara – 

MzRC, do São Domingos – MzRSD, do Barreiro – MzRB, do Alto Anicuns – MzRAA e do 

Dourados – MzRD. A partir desses dados, pode-se afirmar que a antropização dos ambientes 

naturais constitui-se na principal ameaça ao Patrimônio Ambiental do município em estudo. 

A norma do uso do solo, nas macrozonas rurais, enquadra os remanescentes do 

Cerrado como APPs, pelo mandamento do art. 106, I, do Plano Diretor. Apesar da proteção 

legal, os agentes produtores do espaço urbano violam os usos permitidos e recomendados, com 

a comissão e/ou omissão do Poder Público, causando destruição dos hábitats, fragmentação 

da paisagem e eliminação de refúgios da fauna. Os ambientes urbanos tornam-se ainda mais 

vulneráveis à perda da biodiversidade e aos riscos da extinção local de espécies. Faz-se 
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tábula rasa das normas legais instituídas pela Política Nacional da Biodiversidade (Decreto 

nº 4.339/2002) e pelos Planos de Ação Nacionais para a Conservação de Espécies Ameaçadas 

de Extinção (Portaria Conjunta MMA/ICMBio nº 316/2009) (MMA, 2010).

De acordo com Seplam (2008), o ZEE de Goiânia listou as seguintes espécies 

ameaçadas e legalmente protegidas:

a ariranha (Pteronura brasiliensis Zimmermann, 1780), a maior das lontras 

com até 1,8m de comprimento, é um mamífero predador da família Mustelidae,endêmico 

da América do Sul. De acordo com Machado, Drummond & Paglia (2008, p. 800), é uma 

espécie, classificada como vulnerável – VU no livro vermelho da fauna brasileira ameaça 

de extinção, “[...] que vive em grupo de até 16 indivíduos nos ambientes aquáticos dos 

mananciais do Pantanal e Amazônia, de preferência em águas claras ou pretas com alguma 

transparência. O hábito social e a emissão de uma gama de vocalizações tornam a espécie 

presa fácil dos caçadores [...]”. Essa espécie foi registrada pelo ZEE de Goiânia nos 

mananciais das Macrozonas do Lajeado – MzRL, Capivara – MzRC, Barreiro – MzRB e 

Dourados – MzRD.

a pato-mergulhão (Mergus octosetaceus, Vieillot, 1817) é “[...] uma das 

espécies mais raras e ameaçadas da região Neotropical, espécie criticamente em perigo – 

CR [...]” (MACHADO, DRUMMOND & PAGLIA, 2008, p. 420), registrada nas Matas 

Ciliares – MC e de Galeria – MG dos mananciais Lajeado, Gramado, Perdido e Capoeirão, 

que drenam a MzRL, bem como nas mesmas fitofisionomias dos tributários Barreiro, São 

José e Ruivinho, do rio Meia Ponte, que drenam a Macrozona Rural do Barreiro – MzRB. 

De acordo com Hughes et al. (2006), o pato-mergulhão requer rios e córregos de água clara, 

de preferência nos tributários próximos às nascentes, numa extensão territorial, por casal de, 

no mínimo, 5km de drenagem. Diante dessa exigência ecológica e do diagnóstico do ZEE 

de que as referidas macrozonas rurais estão submetidas a intenso processo de fragmentação 

e degradação das matas ciliares e de galeria, é possível prever a extinção local do pato-

mergulhão, se já não ocorreu;

a caboclinho-de-chapéu-cinzento ou caboclinho-vermelho (Sporophila 
cinnamomea, Lafresnaya, 1839), que no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada 
de Extinção aparece como “[...] espécie em perigo de extinção – EP [...]” (MACHADO, 

DRUMMOND & PAGLIA, 2008, p. 540), foi registrada pelo ZEE de Goiânia nos capinzais, 

macegais úmidos, várzeas, margens e nascentes dos mananciais Barreiro, Dourados, 

Lajeado, João Leite e Capivara que formam as respectivas macrozonas (MzRB, MzRD, 

MzRL, MzRJL e MzRC);

a caboclinho-de-papo-branco (Sporophila palustris, Barrows, 1883) é “[...] uma 

espécie da fauna brasileira em perigo de extinção – EP [...]” (MACHADO, DRUMMOND & 

PAGLIA, 2008, p. 549), que foi registrada em Goiânia na Macrozona Rural do Dourados – 

MzRD, em ambientes de árvores e arbustos palustres, associados a pequenas vertentes d’água 

e afluentes do córrego Dourados, que estão submetidos a intenso processo de fragmentação 

e degradação.
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2.3.3.4 MzRSD: urbanização e empobrecimento da biodiversidade

Toma-se o processo de uso do solo da MzR do São Domingos como exemplo 

dos impactos da urbanização sobre a biodiversidade. Esta MzR localiza-se na região NW de 

Goiânia, à margem direita do rio Meia Ponte, na antiga fazenda que deu origem aos bairros 

São Domingos, Boa Vista, da Floresta, São Carlos e da Vitória, acrescido posteriormente 

pelo Jardim Primavera e outras ocupações desordenadas.

Os solos eutróficos da região de interflúvio dos córregos São Domingos, 

Água Branca, Fundo e do Anil, todos afluentes do rio Meia Ponte, favoreceram a dominância 

de Floresta Estacional Semidecidual (MC, MG, MS e C), cujo remanescente cobria uma 

área contígua de 107,68ha, além de diversos fragmentos na região. Conforme EIA/RIMA 

deste projeto de loteamento, foram identificadas 186 espécies arbóreas e 175 espécies de 

80 famílias da fauna silvestre, sendo 112 espécies de 46 famílias da avifauna, 25 espécies 

de 15 famílias da herpetofauna, 27 espécies de 11 famílias de peixes e 11 espécies de 8 

famílias da mastofauna (Goiás, 1994). Dois táxons integravam a lista de espécies ameaçadas 

de extinção, instituída pela Portaria Ibama nº 1.522/1989:

a inhuma ou anhuma (Anhima cornuta, Linnaeus, 1766), ave-símbolo do 

Estado de Goiás, espécie que tinha como refúgio os banhados, brejos, matas ciliares e de 

galeria dos mananciais da região da Fazenda São Domingos; e,

a lontra (Lutra longicaudis, Olfers, 1818), um mamífero de hábito carnívoro 

da família Mustelidae, de hábitos arborícolas, terrestres ou semiaquáticos, que se distribuía 

nos refúgios de fauna então existentes na região noroeste do município.

Em relação ao levantamento do ZEE, constata-se o empobrecimento da 

biodiversidade na MzRSD, expresso na redução quantitativa de táxons dos níveis tanto 

genéricos como específicos da biota. A lista da fauna, apresentada pelo EIA de 1994, continha 

175 espécies de animais silvestres, que se viu drasticamente reduzida para apenas 14 espécies 

no ZEE de 2008. As espécies ameaçadas, lontra e inhuma, não são mais citadas, indicando que 

as ameaças se concretizaram, e elas foram localmente extintas. Para essas espécies ameaçadas 

de extinção, em face das exigências ecológicas requeridas à sobrevivência de suas populações, 

o principal fator limitante se relaciona à antropização da Floresta Estacional Semidecidual, a 

fragmentação e o isolamento dos ambientes, o represamento e retificação de cursos d’água, a 

drenagem de brejos e alagados, a degradação e o desmatamento das formações ciliares e de 

galeria, a eliminação dos corredores ecológicos, dentre outros fatores que contribuíram para a 

extinção local de espécies cujas populações dependem desses ambientes agredidos.

O ZEE de Goiânia demonstra que o principal impacto da urbanização sobre a 

biodiversidade se relaciona à destruição dos hábitats, fragmentação das matas e isolamento 

das espécies faunísticas. Em 2008, foram registrados 25 fragmentos isolados de matas na 

MzRSD, sendo: duas com áreas superiores a 100ha de MS e de MG nas nascentes dos cór-

regos do Meio e São Domingos; oito UCs implantadas (Bosque do Pama, Parque Municipal 
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Curitiba, Reserva do Floresta, Reserva São Domingos, Parque Municipal São Domingos, 

Jardim Público Boa Vista, Bosque Boa Vista – São Domingos, Parque Estrela Dalva); e 

treze pequenas manchas com áreas variando de 2ha a 16ha de MS, totalizando 635,47ha de 

vegetação nativa remanescente (SEPLAM, 2008, p. 137-140).

Na atualidade, os dados apresentados mostram que a área total de remanescente 

na MzRSD está reduzida a apenas 234ha remanescentes da flora nativa. O empobrecimento 

da biodiversidade nessa Mz não é coerente com as medidas técnicas e legais firmadas pelos 

órgãos competentes no processo de parcelamento e ocupação do solo urbano da região NW 

de Goiânia. O Relatório Técnico do Ibama de análise do EIA da Fazenda São Domingos, 

elaborado por equipe multidisciplinar e multi-institucional dos órgãos ambientais competentes 

da União, do Estado de Goiás e do Município de Goiânia, estabeleceu recomendações 

que foram assumidas pelo empreendedor do parcelamento – Estado de Goiás – em Título 

Executivo Judicial junto à 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, verbis:

[...] Pelo presente instrumento [...] o Estado de Goiás e o Município de Goiânia firmam, 
perante o MP-GO, TAC de natureza ambiental para resolver demanda de ACP que tramita 
junto à 2ª V.F.P.E, ajustando o seguinte: [...]
Segundo. O Estado de Goiás e o Município de Goiânia se comprometem a executar pro-
gramas de moradias às populações desfavorecidas com a preservação do meio ambiente, em 
busca do desenvolvimento sustentável.
Terceiro. Dessa feita, o Estado de Goiás e suas secretarias comprometem-se na obrigação de 
fazer, consubstanciado em:
a) Cumprir todas as recomendações apresentadas em Relatório Técnico de Análise do EIA da 
Fazenda São Domingos [...], quais sejam: [...]
II – desocupação das áreas do loteamento que impedem a fauna de transitar livremente;
III – criar UC [...] para diminuir a pressão sobre os recursos ambientais; [...]
VII – executar imediatamente um programa de Educação Ambiental; 
VIII – executar um Zoneamento Ambiental para proteger o rio Meia Ponte, diminuir a 
conturbação de Goiânia com Goianira e implementar a APA sugerida pelo EIA; [...]
IX – executar estudos para criação de um Centro de Recuperação dos Animais Silvestres 
nas Reservas Florestais dos Bairros Floresta, Boa Vista e Vitória; [...]
b) Compromete-se, ainda, o Estado de Goiás, na obrigação de não fazer, consubstanciada 
na não implantação de futuros loteamentos para habitação popular, sem o prévio Estudo 
de Impacto Ambiental [...].
Oitavo. Com a homologação judicial do presente compromisso, o mesmo passa a ter validade 
de Título Executivo Judicial, podendo, pois, ser executado conforme Relatório do EIA da 
Fazenda São Domingos, que passa a fazer parte integrante do presente compromisso [...]. 
(GOIÁS, 1994, In: MARTINS JÚNIOR, 1996, p. 155-157)8

As recomendações do Relatório do EIA da Fazenda São Domingos, 

assumidas pelo Estado de Goiás e constantes do Título Executivo Judicial supratranscrito, 

são visualizadas na figura 28.

8 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Sentença homologatória de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de 
Conduta sobre ocupação da Fazenda São Domingos. ACP Ambiental proposta pelo Ministério Público – MP contra o Es-
tado de Goiás e o Município de Goiânia. Termo firmado perante o Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, 
em 08 nov. 1994, com base no Relatório Técnico IBAMA/SUPES/GO/DITEC nº 87/94, de Análise do EIA da Fazenda São 
Domingos. In: MARTINS JÚNIOR, 1996, p. 145-159.
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Fig. 28. Macrozona Rural que resultou do parcelamento da Fazenda São Domingos na Região NW de Goiânia: exemplo 
complexo do processo de conversão do solo rural em urbano e do empobrecimento da biodiversidade, causado pelo 

desmatamento, fragmentação, isolamento dos remanescentes e degradação dos corredores ecológicos. 
Fontes: Martins Júnior (1996, p. 123); Goiás (1994, p. 71).

 

Por óbvio que, do ponto de vista técnico ambiental e urbanístico, caso as 

medidas acima preconizadas fossem executadas, a simplificação da biodiversidade na 

MzRSD não seria tão drástica, mas, provavelmente, ocorreria em grau menos intenso, 

em face do conflito urbanização versus preservação do Patrimônio Ambiental, deflagrado 

pela conurbação entre Goiânia e Goianira e que continuará ainda mais intenso, como se 

demonstrou na Seção 2.3. O processo de conversão da Fazenda São Domingos em MzRSD 

é um caso elucidativo que merece mais estudos sobre os fatores envolvidos na proteção da 

biodiversidade em meio periurbano.

2.3.3.5 Efeito metapopulacional dos fragmentos preservados

De outra sorte, extrai-se da tabela 12, retro, o dado de que a área total 

remanescente em todas as macrozonas rurais reduziu de 10.119ha, no levantamento do ZEE 

de 2008, para 5.961ha, calculada com base no banco de dados de Nascimento (2011); ao 

passo que a MzC, destoando das demais macrozonas rurais, ampliou sua área remanescente 

de 2.389ha para 3.866ha. Isto é, a conversão do solo rural em urbano suprimiu 4.158ha de 

vegetação nativa na zona rural e aumentou 1.477ha de AV na zona urbana. O balanço geral, 

no entanto, é negativo com a supressão de 2.681ha de fitofisionomias do Cerrado – MC, MG, 

C, V, MS, CL, CS – aumentando os fatores de exposição ao risco de extinção de espécies e 

empobrecimento da biodiversidade.
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Importa salientar, contudo, que o aumento das AVUs na MzC, num cenário 

de desertificação das MzRs, aponta a perspectiva da sustentabilidade do meio urbano, por 

meio da convivência dos Espaços Livres, AVUs e UCs em meio intraurbano. Alguns dados 

reforçam o planejamento prospectivo da sustentabilidade e da proteção da biodiversidade, 

apesar dos cenários tão negativos que a realidade histórica tem produzido.

A diversidade local de ambientes urbanos, mantendo fragmentos das diversas 

fitofisionomias do Cerrado em Goiânia, associados às formações ciliares e de galerias às 

margens e cabeceiras das drenagens naturais, contribui para o enriquecimento do Patrimônio 

Ambiental do Município. É o que demonstra levantamento ornitológico realizado por Hidasi 

(1997), que registrou em Goiânia a presença de 254 espécies, abrigadas em 18 ordens e 52 

famílias. Esse número representa expressiva parcela da biodiversidade da avifauna brasileira. 

A riqueza da avifauna está relacionada às APPs dos mananciais que drenam o município e 

aos remanescentes das formações florestais, savânicas e campestres do bioma Cerrado no 

município enfocado, preservados nos Parques Naturais Municipais, em mais de duas centenas.

A preservação da biodiversidade de ambientes nas UCsmunicipais cumpre 

importante papel na proteção da biodiversidade, como se demonstra nosexemplos seguintes:

a Parque Areião, com 228 mil m² de área, sendo 87,8 mil m² de Mata 

de Galeria, protegendo a nascente do córrego de mesmo nome, afluente do Botafogo que 

deságua no rio Meia Ponte; esse parque foi criado nas origens da cidade, em área adensada 

de alto valor econômico, entre os setores Marista e Pedro Ludovico;

a Parque Taquaral, com 109,6 mil m² de área, sendo 47,2 mil m² de Mata 

de Galeria, protegendo parte da cabeceira do córrego Taquaral, afluente do rio Meia Ponte. 

As nascentes do Taquaral estão em vários setores da Região Norte da cidade, como o setor 

Vereda dos Buritis, onde também se implantou o parque homônimo; 

a A avifauna do Parque Areião e do Parque Taquaral é constituída por 108 

espécies de 37 famílias, representando 13% dos táxons específicos e catalogados para o 

bioma Cerrado, que possui 837 espécies. Os refúgios de avifauna cumprem relativamente 

seu papel, a despeito da falta de conexão entre eles, resultante da degradação dos corredores 

de migração da fauna, que afeta decisivamente outros grupos faunísticos, mais do que o das 

aves (Goiânia, 2004; 2006). 

a O Morro da Serrinha, Espaço Livre de Preservação Permanente, localiza-

do no setor de mesmo nome, com área de 107,7 mil m², degradado em face do abandono pelo 

Poder Público, mas protegido legalmente contra o parcelamento e a dilapidação pelo merca-

do imobiliário, preserva um estoque florístico com 71 espécies de Cerrado Sensu Stricto, o 

que representa, segundo Ferreira & Brandão (2010, p. 221), 

[...] um número de espécies em levantamento por amostragem próximo da média observada 
em áreas de cerrado, segundo a revisão de Ratter et al.(1996), em que foram analisados os 
resultados de levantamentos botânicos feitos em 98 locais com vegetação de cerrado. Esse 
dado indica que, apesar de já ter experimentado algum nível de simplificação, a área da 
Serrinha ainda conserva as características ecológicas típicas dos ecossistemas de cerrado [...].
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A manutenção da cobertura vegetal no espaço urbano, como preconizado 

pela legislação urbanística, pelo Código Florestal e demais leis pertinentes, visa conservar 

a vegetação originalmente constituída pelos diversos tipos que compõem as formações 

do bioma Cerrado, principalmente os remanescentes florestais de interflúvio, as florestas 

estacionais deciduais e semideciduais e as florestas ciliares e de galeria nas faixas bilaterais de 

drenagens. A preservação desses remanescentes e da diversidade da paisagem natural tornam-

se medidas necessárias para minimizar o impacto da ocupação econômica do solo urbano, que 

tende a eliminar ou fragmentar a vegetação nativa e grande parte das matas ciliares.

A intensa fragmentação, aliada ao elevado grau de isolamento a que os 

remanescentes estão submetidos, resulta em uma situação que restringe a possibilidade 

de preservação da flora e da fauna e impede a continuidade dos processos ecológicos que 

operam em escalas maiores. A sustentabilidade urbana passa pelo controle e mitigação dos 

efeitos decorrentes do isolamento das populações de espécies nativas. Teoricamente, uma 

possível solução do problema está na aplicação do conceito metapopulacional defendido, 

entre outros, por Hanski (1994), Hanski & Gilpin (1997), segundo os quais a existência 

de corredores de migração, ligando os fragmentos de refúgio, possibilita a dispersão das 

populações e a recolonização das diversas áreas por espécies que ali já tenham sido extintas.

Ressalta, do exposto, a perspectiva de um planejamento urbano que adote 

uma visão baseada na multifuncionalidade do rural metropolitano, integrado às 

funções urbanas. O processo de recuperação do ambiente degradado, de preservação dos 

remanescentes de vegetação nativa, bem como de recomposição das faixas de vegetação 

ciliar proporciona essa conexão, exercendo o efeito metapopulacional teoricamente 

esperado, constituindo, assim, medidas estratégicas ao desenvolvimento sustentável.

2.3.4 Indicadores de preservação das AVUs

Os indicadores de preservação das AVUs são aqueles proporcionados pela 

aplicação das ferramentas de geoprocessamento digital para caracterização do uso e ocupação 

do solo urbano de Goiânia, no período 1986 a 2010, apresentados na tabela 13. Utilizou-

se a base de dados de Nascimento (2011) e de Martins Júnior (2007), além dos mapas 

aerofotogramétricos de 1988 e de 1992, das imagens de satélite de 2002 e de 2006 de Goiânia, 

além do software SIGGO, que forneceu informações como nomenclatura oficial, localização 

e numeração de bairros, quadras, lotes, rede viária e logradouros públicos; hidrografia, bem 

como acesso às informações geradas em arquivo não original pela ortofoto mais recente da 

cidade, de jul. de 2011, com boa resolução (pixel 10 cm), permitindo comparar as imagens e 

os mapas da cidade.

A análise foi feita com base no Modelo Espacial de Goiânia, que se baseia nas 

Macrozonas como unidades territoriais de planejamento, bem como nos parâmetros urbanís-

ticos e ambientais, nos instrumentos de uso do solo, no controle da ocupação e da expansão 

urbana, conforme exposto na Seção 1.4. A cobertura vegetal remanescente foi analisada por 
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meio da aplicação do Índice Normalizado de Remanescentes – INR, que indica, numa escala 

de -1 a +1, a ausência ou presença de remanescentes em cada Mz e o seu respectivo grau 

de preservação, dado pela equação: INR = (ARt - AUt)/(ARt + AUt), sendo, ARt: área de 

remanescente total do município e AUt: área de uso total do município (Ferreira et al., 2008). 

Os mapas aerofotogramétricos e as imagens de satélite de Goiânia foram georreferenciadas 

e processadas por meio do programa ArcView GIS 3.2.

Os INRs e dados correlacionados são indicadores do uso do solo e do 

grau de preservação das áreas verdes em cada uma das macrozonas, tanto as rurais como 

a construída, que comprovam forte antropização dos ambientes naturais, sugerindo que o 

modelo de cidade baseado na expansão física se constitui ameaça ao Patrimônio Ambiental 

do município em estudo.

Tais indicadores, apresentados na tabela 13, permitem constatar que todas as 

Macrozonas, tanto as Rurais, como a Construída, possuem forte INR negativo, significando 

que a área convertida supera, em muito, a área de remanescentes do Cerrado no município, 

inclusive na MzRJL, situada na BHJL que o Plano Diretor não indica à ocupação, com o 

objetivo de preservar manancial de abastecimento público. Um resultado negativo, apesar 

de esperado, se sujeita ao limite legal, no que se refere aos ELPs da Zona Rural e às ZPAs 

da Zona Urbana. Para o Cerrado, a Lei Florestal estabelece a RL de, no mínimo, 20% da 

propriedade, que deve ser adicionado a outros requisitos cogentes ou de cumprimento obri-

gatório – APPs, UCs, áreas com restrição de uso, além da Servidão Ambiental, CRA, RPPN 

e outros de disposição voluntária. Daí que, embora esperado um INR negativo, o desrespeito 

à Lei e à natureza aproxima o valor do INR para -1, enquanto o respeito à Lei e ao desenvol-

vimento sustentável o afasta. 

Tab. 13. Indicadores do grau de preservação das áreas verdes por macrozonas de Goiânia (1986-2010)

Macrozonas
Área Uso Tot.

AUt (m²)

Vegetação

ARt (m²) 1986

Vegetação

ARt (m²) 2010

INR 
1986

INR 
2010

%Rem. 
1986

%Rem.

2010

%Uso

1986

%Uso

2010

Construída 441.328.637,78 125.596.713,24 38.655.225,59 -0,56 -0,84 28,46 8,76 71,54 91,24

Rural do 
Dourados

21.816.445,29 8.272.011,07 2.297.805,04 -0,45 -0,81 37,92 10,53 62,08 89,47

Rural do Alto 
Anicuns

23.120.034,62 6.494.974,53 2.722.403,31 -0,56 -0,79 28,09 11,78 71,91 88,22

Rural do 
Barreiro

19.969.888,37 7.676.923,78 2.777.669,67 -0,44 -0,76 38,44 13,91 61,56 86,09

Rural do São 
Domingos

15.259.168,35 8.247.474,35 2.339.554,33 -0,30 -0,73 54,05 15,33 45,95 84,67

Rural do 
Capivara

74.352.631,55 38.256.181,86 13.809.429,61 -0,32 -0,69 51,45 18,57 48,55 81,43

Rural do 
Lajeado

47.026.256,37 27.941.472,65 9.247.947,48 -0,25 -0,67 59,42 19,67 40,58 80,33

Rural do Joao 
Leite

74.317.082,32 55.179.356,97 26.409.173,05 -0,15 -0,48 74,25 35,54 25,75 64,46

Legendas: AUt – área de uso total; ARt – área de remanescente total; INR – índice normalizado de remanescentes; %Rem – 
percentual de uso do solo com remanescente; %Uso – percentual de uso do solo sem remanescente. 
Fonte: Elaboração própria. Base de dados Nascimento (2010) e Martins Júnior (2007). 
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No meio urbano, a Lei do Loteamento estabelece a obrigatoriedade de manu-

tenção dos Espaços Livres e das vias de comunicação. Os ELPs do solo rural são convertidos 

em Espaços Livres e em ZPAs no solo urbano. Conforme discutido anteriormente, dentre os 

requisitos da Lei de Loteamento à boa qualidade de vida urbana, encontra-se o percentual 

mínimo de 35% da gleba parcelada destinada a vias de comunicação e Espaços Livres 

públicos. A revogação desse percentual, em 1989, não desincumbiu o Poder Público do en-

cargo, ao contrário, incumbiu ao Plano Diretor a definição dos espaços públicos em função 

da densidade populacional, bem como dos parâmetros urbanísticos estabelecidos no Estatuto 

da Cidade. 

Com base em Amado (2012), em face dos Princípios do Direito ao Meio Am-

biente Equilibrado e à Sadia Qualidade de Vida, que devem ser aplicados na formulação e 

aplicação de políticas ambientais e, tendo-se em conta o Princípio da Proibição do Retroces-

so Ecológico, projeta-se ampliação, e não redução, como se poderia fazer crer, do percentual 

de Espaços Livres com função socioambiental no meio urbano. A realidade evidenciada 

pelos dados, entrementes, aponta para redução da AVU, como se visualiza na figura 29, que 

mostra o INR da Mz Construída de Goiânia.

Fig. 29. Índice Normalizado de Remanescentes – INR da Macrozona Construída de Goiânia 
(Elaboração própria. Fonte: base de dados Nascimento, 2011; Martins Júnior, 2007)
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A despeito da norma, da doutrina e da jurisprudência, que apontam para a 

preservação dos ELPs – UCs, APPs e demais Espaços Livres afetados ao uso universal –, 

constata-se a tendência de negativação do INR na MzC da capital goiana que, em 1986, era 

de -0,56 e, em 2010 saltou para -0,84, indicando o avanço da supressão das AVUs.

Na mesma senda da MzC, a um ritmo ainda mais intenso, ocorre a evolução 

negativa dos INRs das MzRs, como se ilustra nas figuras 30 a 36. Os remanescentes totais 

no município que, em 2008, ocupavam uma área 12.508ha (10.119ha nas MzRs + 2.389ha 

na MzC), foram reduzidos, em 2010, para uma área de apenas 9.827ha (5.961ha nas MzRs 

+ 3.866ha na MzC). 

Assim, o percentual de remanescente de vegetação nativa em Goiânia é de 

apenas 8,76% na atualidade, bem inferior ao estabelecido no Primeiro Plano Diretor, pelo 

DL nº 90-A/1938, que era de 14% da área total e proporcionava 121,78m² de Espaços Livres 

afetados a parques, equipamentos recreativos, esportivos e/ou de lazer (LIMA, 1937, 1942; 

MARTINS JÚNIOR, 1996, 2007). 

Nas Macrozonas Rurais – MzRs do João Leite – MzRJL, do Lajeado – MzRL, 

do Capivara – MzRC, do São Domingos – MzRSD, do Barreiro – MzRB, do Alto Anicuns – 

MzRAA e do Dourados – MzRD a tendência observada é da aproximação do INR ao limite 

de valor negativo.

Importa destacar que as MzRs do João Leite, do Capivara e do Lajeado, 

situadas na APA da BHJL, na região norte de Goiânia, formam as bacias hidrográficas de 

contribuição da Estação de Captação de Água – ECA, do ribeirão João Leite, enquanto a 

MzR do São Domingos, na região noroeste, protegida pela APA homônima, contribui para a 

ECA do rio Meia Ponte. As UCs citadas estabelecem restrições legais ao uso direto do solo, 

com o objetivo de controlar o desmatamento e assegurar o abastecimento público da capital. 

O Plano Diretor desestimula a ocupação da região norte, onde estão implantadas UCs de uso 

sustentável – APA do João Leite – e de proteção integral – PEAMP, constituindo refúgios de 

vida silvestre e da preservação da biodiversidade do Cerrado.

Entrementes, também nas MzRs dotadas das mencionadas funções vitais – 

proteção da água e da biodiversidade – ocorre inadequado uso do solo, eis que submetido ao 

interesse puramente econômico, geralmente associado ao parcelamento urbano, visando aos 

usos lucrativos do solo, a despeito das restrições 

O INR da MzR do João Leite (fig. 30), que era de -0,15 em 1986, saltou para 

-0,48 em 2010. Isso significa clara afronta às restrições legais ao uso direto do solo na BHJL 

que tem se caracterizado pelo predomínio cada vez maior da área convertida em relação à 

área de remanescentes do Cerrado. O percentual de solo coberto por vegetação nativa nessa 

região, na atualidade, é de apenas 25,75% pressupondo violação a algum dos dispositivos 

legais da APA, da RL, das UCs e/ou das APPs.
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Fig. 30. Índice Normalizado de Remanescentes – INR da Macrozona Rural do João Leite 
(Elaboração própria. Fonte: base de dados de Nascimento, 2011; Martins Júnior, 2007).
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Por sua vez, o INR da MzR do Capivara (fig. 31) evoluiu de -0,32 em 1986 para 

-0,69 em 2010 e, no mesmo período, o INR da MzR do Lajeado (fig. 32) saltou de -0,25 para 

-0,67. Na mesma senda, o INR da MzR do São Domingos (fig. 33) evoluiu de -0,30 para -0,73. 

Fig. 31. Índice Normalizado de Remanescentes – INR da Macrozona Rural do Capivara 
(Elaboração própria. Fonte: base de dados de Nascimento, 2011; Martins Júnior, 2007).
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Fig. 32. Índice Normalizado de Remanescentes – INR da Macrozona Rural do Lajeado, Goiânia 
(Elaboração própria. Fonte: base de dados Nascimento, 2011; Martins Júnior, 2007).

Fig. 33. Índice Normalizado de Remanescentes – INR da Macrozona Rural do São Domingos, Goiânia 
(Elaboração própria. Fonte: base de dados Nascimento, 2011; Martins Júnior, 2007).
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As demais Macrozonas Rurais do Barreiro (fig. 34), do Dourados (fig. 35) 

e do Alto Anicuns (fig. 36) também apresentam forte evolução negativa dos seus INRs no 

período analisado, remanescendo, em cada uma delas, menos de 20% de Cerrado nativo na 

atualidade. Os dados revelam uso do solo afrontoso ao art. 2º, II da Lei Florestal que, como 

se discorreu na Subseção 2.2.1, exige RL de, no mínimo, 20% de cada propriedade localiza-

da no bioma do Cerrado.

Fig. 34. Índice Normalizado de Remanescentes – INR da Macrozona Rural do Barreiro
(Elaboração própria. Fonte: base de dados Nascimento, 2011; Martins Júnior, 2007)
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Fig. 35. Índice Normalizado de Remanescentes – INR da Macrozona Rural do Dourados
(Elaboração própria. Fonte: base de dados Nascimento, 2011; Martins Júnior, 2007)

Fig. 36. Índice Normalizado de Remanescentes – INR da Macrozona Rural do Alto Anicuns, Goiânia 
(Elaboração própria. Fonte: base de dados Nascimento, 2011; Martins Júnior, 2007).
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A evolução dos INRs de Goiânia revela, ainda, preocupante ausência de 

planos e programas de proteção às espécies vulneráveis, em perigo de extinção e criticamente 

ameaçadas, conforme exposto na Subseção 2.3.1, cujas populações dependem dos ELPs – 

os banhados, brejos, manchas de florestas, matas ciliares e de galeria – dos mananciais que 

drenam o município e exercem funções ecológicas essenciais como refúgio, intercâmbio e 

sobrevivência da população de animais silvestres. Enfim, nas MzRs ocorre intensificação do 

processo de conversão dos usos em solo edificado ou edificável ou, simplesmente, para a 

formação de estoque imobiliário especulativo, aproximando os seus respectivos INRs cada 

vez mais do limite negativo de completa supressão dos remanescentes florestais nativos.

O cenário prospectivo, resultante do processo de pressão antrópica que impõe 

um modelo de expansão urbana em permanente desrespeito aos parâmetros legalmente 

estabelecidos, aponta para uma quase total conversão dos usos do solo, inclusive os 

legalmente protegidos, para outros usos edificados ou edificáveis que são mais rentáveis 

na ótica da cidade capitalista. Subsistirão usos naturais e preservação de remanescentes 

da biodiversidade urbana, quando se realizarem nos sítios urbanizados a apropriação e a 

incorporação dos atributos naturais aos usos de troca, na ótica da produção da mais-valia 

fundiária, pelos agentes produtores do espaço urbano.

2.3.5 O modelo paradigmático de cidade e a multifuncionalidade do rural metropolitano

Do exposto nas subseções imediatamente anteriores, tem-se que o modelo de 

gestão, uso do solo e controle da expansão urbana, na cidade em estudo, conflita claramente 

com o modelo projetado para a mesma, desde os seus primórdios, até o Plano Diretor vigente. 

A cidade planejada não é a cidade real. Não se pretende remontar utopica-

mente ao Plano Original, por óbvia impossibilidade de viabilizá-lo. No entanto, algumas 

diretrizes originárias permanecem no ordenamento urbanístico atual e no espaço real da 

cidade, a exemplo do Patrimônio Ambiental de 104,10 milhões de m² de espaços livres e 

AVUs. O IAV de 94,51m².hab-1 é o mais expressivo das cidades brasileiras. No entanto, por 

falta de gestão adequada, essa riqueza se encontra à mercê das atividades descontroladas 

de conversão dos ambientes naturais em ambientes edificados e edificáveis, em função dos 

INRs obtidos, que apresentam nítida tendência de evolução rumo ao grau negativo máximo, 

em todas as macrozonas. Esse dado rebate com o grau de dilapidação do patrimônio público, 

dado pelo IDP de 3,65% ao ano per capita.

Assim, diante destes dados, impõe-se a reflexãosobreum modelo paradigmá-

tico antagônico ao atual. O modelo alternativo possui pressupostos contidos na norma, na 

doutrina e na jurisprudência do ordenamento urbanístico internacional e nacional. Não se 

trata de uma proposta que pressupõe a revogação do modo de produção vigente. Contudo, 

tal modelo alternativo não vingará dentro do atual marco referencial teórico e prático do 
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urbanismo vigente na cidade em estudo, pois exige alteração da composição do poder de 

gestão do espaço urbano, que precisa se reoxigenar, tornar-se completamente permeável ao 

cidadão, em sentido amplo, desvinculado de interesses corporativos desse ou daquele setor, 

mas compromissado com a cidade, sua história e seu futuro.

A partir desse pressuposto, o modelo de cidade que se antagoniza ao atual 

exercerá, na sua plenitude, a função socioambiental da propriedade. A cidade derivada desse 

modelo alternativo respeitará e recuperará, de forma absoluta, o seu Patrimônio Ambiental, e 

o efetivará como ativo ambiental, gerador de usos indiretos e, quando possível, usos diretos, 

como se discorre no capítulo V. O instrumental de política urbana incluirá o Zoneamento 

e será efetivado de acordo com as funções da cidade – habitar, trabalhar, locomover-se, 

recrear-se e ser sustentável. O paradigma da sustentabilidade, consagrado na Rio-92, estará 

por consagrar-se nessa cidade proposta, ao submeter os interesses dos agentes produtores 

do espaço urbano ao direito inter e transgeracional dos habitantes da urbes ao bem-estar 

socioambiental.

De acordo com Ferrão (2000), Vaccari (2006), Galvão & Vareta (2010), 

Panzutti (2010) e Paré (2010) são promissoras as experiências de governança que se fundam na 

multifuncionalidade do rural metropolitano e na sua integração ao urbano, desenvolvidas em 

algumas regiões e cidades dos continentes europeu e latino-americano, como a seguir se expõe.

2.3.5.1 A Biorregião Urbana da Toscânia

O modelo de Biorregião Urbana e de Requalificação Ambiental, Paisagística 

e Urbanística foi desenvolvido inicialmente na Toscânia, uma região da Itália central com 

cerca de 3,7 milhões de habitantes e 22.997 km², cuja capital é Florença. A experiência 

se desenvolveu por meio de acordos entre as populações das cidades e do campo, que 

produziram uma solução alternativa à conurbação (com seus efeitos que negam a vida rural 

e aumentam os problemas ambientais).

O modelo consistiu na multiplicidade de sistemas territoriais locais, 

organizados em grupos de pequenas e médias cidades, cada qual em equilíbrio ecológico, 

social e produtivo com o seu próprio espaço. Nesse modelo, atribuiu-se à agricultura 

importantes funções de proteção hidrogeológica e de requalificação ambiental, paisagística 

e, inclusive, urbanística.

2.3.5.2 A Proteção do Patrimônio Rural de Montevidéu

 O Distrito de Montevidéu, capital do Uruguai, desde 1996, estabeleceu um 

regime de proteção legal do patrimônio cultural das áreas rurais de produção agrícola, cons-

tituindo exemplo de resistência sociocultural aos modelos de modernidade tradicional.

A experiência de Montevidéu Rural, de acordo com Paré (2010), possui rele-

vância na produção e geração de emprego dos trabalhadores rurais e suas famílias, mas vai 
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além, pois se constitui um espaço verde localizado na área metropolitana, desempenhando 

variados papéis, tanto do ponto de vista ambiental e recreativo, como de estímulo ao estilo 

de vida e à preservação de valores culturais da população rural.

2.3.5.3 A Ruralidade de Bogotá

A capital da Colômbia, Bogotá, é uma das cidades que desenvolve a ruralidade 

como simbiose estrutural da cidade e do campo. O Distrito Rural de Bogotá, especialmente 

em áreas de fronteira, estabeleceu essa simbiose estrutural cidade-campo, projetando uma 

relação harmoniosa entre as populações urbana e rural, por meio de uma gestão territorial 

baseada em eixos estratégicos que, segundo Paré (2010), se constituem diretrizes para o 

desenvolvimento potencial de um modelo que se antagoniza ao tradicionalmente adotado.

2.3.5.4 O Agroturismo da Região Gaúcha das Hortênsias

Os municípios de Canela e Gramado formam a Região das Hortênsias, 

localizada na Encosta Superior do Planalto Meridional do Rio Grande do Sul. A região 

se constitui no mais importante polo do turismo estadual e um dos mais importantes do 

Brasil. A região é habitada por mais de 60 mil pessoas, que têm na atividade turística a sua 

principal fonte de renda.

As experiências dos municípios gaúchos, iniciadas há mais de três décadas, 

enfocaram o Agroturismo como principal fator de desenvolvimento regional, a partir de um 

planejamento territorial do desenvolvimento rural com enfoque na gestão sustentável dos 

bens sociais (meio ambiente, história e cultura), em sua maioria, integrantes do patrimônio 

das zonas rurais.

De acordo com Vaccari (2006), o desenvolvimento regional, amparado nessas 

diretrizes, estimulou o turismo no entorno rural, gerando um complemento de renda às ativi-

dades da população rural, com a proliferação de microempresas de aventura, agronegócios, 

guias locais, dentre outras, voltadas ao Turismo Rural.

2.3.6 Eixos Estratégicos para um Modelo Alternativo

Com base nas experiências estudadas, formulam-se os eixos estratégicos de 

um modelo de urbanização que se antagoniza ao tradicionalmente desenvolvido pela maioria 

das cidades da ALC, inclusive Goiânia:

a Territorialidade
Esse eixo contempla programas e regulamentos de controle, uso do solo e 

expansão urbana, por meio de políticas públicas sustentáveis, da criação de um cinturão 
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verde composto de ELPs e áreas com restrição de uso e de assentamentos humanos dignos, 

seguros e integrados à vida da cidade.

a Segurança alimentar
Nesse eixo se promove a produção agropecuária regional e florestal, fomento 

à agroindústria, entendida como aquela que aproveita a matéria-prima, insumos e mão 

de obra local, desenvolvimento de redes de feiras e mercados de produtos tradicionais e 

orgânicos, com efeito econômico significativo de criação de emprego e de manutenção da 

população nas áreas rurais.

a Respeito e promoção do património cultural e identidade regional
A identificação e proteção de valores culturais das populações de zonas rurais 

é um fator importante para o desenvolvimento sustentável e a promoção de fatores diferen-

ciados de inserção das cidades num mundo cada vez mais globalizado. Essa visão incentiva 

o turismo regional que integra as zonas urbanas e rurais.

a Integração regional e gestão sustentável do patrimônio natural
Nesse eixo se procura preservar as fontes de abastecimento público, por meio 

do manejo e recuperação das bacias hidrográficas, que assegurem as demandas de médio e 

longo prazo e, em algumas áreas do aglomerado metropolitano, estabelece a compensação 

aos proprietários rurais pelos seus cuidados preservacionistas, por meio de uma política de 

gestão econômica do meio ambiente, como o PSA.

Por sua vez, as cidades deverão cumprir suas responsabilidades, na medida 

em que as águas residuais urbanas devem ser devolvidas aos mananciais com a mesma 

qualidade do corpo receptor. Para isso, exige-se a adoção de sistemas privado e público de 

drenagem urbana, adequados e dotados de tratamento de efluentes não só sanitários, mas 

também pluviais.

a Corresponsabilidade institucional e participação democrática
O eixo da governança procura estabelecer uma nova relação de poder capaz 

de definir questões e problemas que exigem planejamento estratégico e ação conjunta, 

viabilizando as múltiplas funcionalidades rurais das regiões metropolitanas, bem como a 

integração rural e urbana.

Algumas soluções de problemas socioambientais comuns aos municípios da 

Região Metropolitana de Goiânia podem ser buscadas com base na Lei de Consórcios (Lei 

nº 11.107, de 06.042005).

2.3.7 Considerações parciais sobre o tópico

As cidades se sustentam em uma estrutura natural, através dos ciclos 

biogeoquímicos da água, do solo, da energia, das fontes de nutrientes e da capacidade de 

decomposição e absorção da matéria orgânica, dos resíduos sólidos ou líquidos. Desconhecer 

ou ignorar essa realidade é promover o caos urbano.
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A conurbação compromete as zonas rurais dos municípios, as suas próprias 

fontes de abastecimento e a capacidade de manutenção do equilíbrio ambiental. Os municípios 

localizados em aglomerações urbanas ou metropolitanas passam por transformações de falsa 

urbanização, que impactam negativamente a periferia urbana, resultando em mais problemas 

do que benefícios. Um dos impactos negativos mais sentidos decorre da oneração dos custos 

orçamentários municipais com serviços de coleta, disposição e tratamento dos resíduos 

urbanos, com a segurança pública e os serviços públicos prioritários de saúde e educação.

Na verdade, tais encargos devem ser debitados à região metropolitana que, no 

modelo geopolítico tradicional, é destituído de personalidade jurídica e política para respon-

der às correspondentes responsabilidades e necessidades. Em alguns países ou regiões que 

avançaram no enfrentamento de tais problemas, eles foram solucionados mediante processos 

de redefinição dos limites e papéis territoriais, recriando-se áreas metropolitanas com novas 

formas de governos regionais ou intermunicipais.

De acordo com Martins Júnior (1996, 2007); Pires (2009); Godoy (1942a, 

1942b) e Lima (1937, 1942), a Região Metropolitana de Goiânia possui condições históri-

cas, políticas e socioambientais de recuperação e retomada de importantes características do 

plano preconizado pelos seus planejadores da sua cidade-líder, desde que se reverta o atual 

processo desordenado de expansão física, bem como se adote os postulados, princípios e 

preceitos do desenvolvimento sustentável.

2.4 Considerações do estudo de caso 1: urbanizar harmoniza com preservar?

Conforme disposto na Seção 2.1, o meio ambiente e as áreas verdes em 

particular são definidos como bens públicos de uso comum do povo, incumbindo à sociedade 

e ao Estado o dever de preservá-los. De acordo com o entendimento mais pacífico da norma, 

da doutrina e da jurisprudência, os recursos ambientais dotados de atributos relevantes são 

bens jurídicos especialmente protegidos e enquadrados pela legislação de uso do solo rural e 

urbano numa das categorias de ELPs ou ZPAs. 

Como vimos na Seção 2.2, a conversão do uso do solo rural para urbano não 

dilui as fronteiras dos ELPs, previstos no Código Florestal; pelo contrário, fortalece-os no 

Estatuto da Cidade, no Plano Diretor, na Legislação de Zoneamento, Uso e Controle do Solo 

Urbano, e os enquadram nos correspondentes ZPAs ou Espaços Livres urbanos.

Do que se apresentou na Seção 2.3, pode-se afirmar que a cidade em estudo 

percorre, inequivocamente, uma trajetória de empobrecimento da biodiversidade urbana. 

A causa fundamental é o modelo de gestão, baseado na expansão física, sob a forma da intensa 

conversão do solo para usos diretos, que se realiza em afronta à legislação existente, que leva 

à supressão, até mesmo, de APPs, dentre outros ELPs. Chama a atenção o caso particular das 

UCs, refúgios últimos da vida vegetal e animal silvestres, que,como se discorre na Seção 3.4, 

se veem envoltas pelo cinturão monocromático da verticalização, realizada em plena ZAUC.
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O resultado da aplicação do controle e uso do solo da urbe enfocada se expressa 

no INR, que evoluiu de -0,38, em 1986, para -0,72 em 2010. Essa evolução francamente 

negativa evidencia debilidade na aplicação do instrumental de política urbana, fazendo-se 

prevalecer um uso baseado na conversão dos ambientes naturais em ambientes edificados ou 

edificáveis, decorrendo inevitável supressão do Patrimônio Ambiental. O desrespeito à Lei e 

à natureza aproxima o valor do INR para -1, enquanto o respeito à Lei e ao desenvolvimento 

sustentável o afasta. A tendência, pelos dados da pesquisa, aponta para evolução rumo ao 

grau negativo máximo de conversão do solo, conforme previsão de 59,5% de aumento da 

área urbanizada para 2050. 

O modelo atual da experiência urbana analisada é o da expansão física, de 

concepção kantiana, que assume expressão dualista de superação da natureza, inserida na 

concepção da sociedade antropocêntrica, que envolve padrões de adaptação cultural e de 

socialização à acelerada urbanização. A substituição dos Espaços Livres pelos Espaços 

Construídos faz emergir shoppings e outros empreendimentos, ao arrepio do ordenamento 

legal, onde deveriam existir praças e parques. Caso a concepção antropocêntrica de cidade 

e o modelo que dela deriva, não sejam combatidos e, por consequência, alterados para outro 

modelo não antropocêntrico, pode-se antever para a Goiânia de 2050 um cenário de meio 

urbano tão empobrecido em sua biodiversidade quanto o de outra qualquer. 

Dessa forma, a evolução e os cenários relativos ao Patrimônio Ambiental de 

Goiânia se situam no quadro teórico e fático da oposição entre os termos urbanizar 

e preservar, reproduzindo a insustentabilidade do modelo de expansão das cidades 

latino-americanas e brasileiras, em particular. De acordo com as referências conceituais, 

os fundamentos e as experiências sobre o tema em apreço, discutidos até aqui, o modelo 

goianiense se insere no contexto de crise epistemológica das teorias da modernização, 

associado ao seu esgotamento, em face do próprio cenário onde ele se desenvolve de 

compressão do tempo e do espaço. 

Deduz-se do exposto que é indispensável recorrer ao princípio basilar 

da sustentabilidade, que converge a outro paradigma de desenvolvimento, amparado na 

equidade econômica, social e ecológica. A natureza sobreviverá em Goiânia e alhures, se – e 

somente se – emergir um modelo antagônico ao atual, que seja capaz de adicionar às quatro 

funções clássicas da cidade – habitar trabalhar, locomover-se e recrear-se – uma quinta 

função socioambiental, qual seja, ser sustentável.
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CAPÍTULO III

ESTUDO DE CASO 2: ZAUCs DE GOIÂNIA – AUSÊNCIA PROPOSITAL?

Na Seção 1.4 se discorreu sobre os fundamentos do desenvolvimento urbano 

no Brasil, estabelecidos nos arts. 182 e 183 da CF e regulamentados no EC/2001. Os pos-

tulados, princípios e instrumentos da política nacional foram institucionalizados no Plano 

Diretor de Goiânia. Nessa seção, discute-se a proteção da natureza intraurbana da cidade 

em estudo.

Cm base na doutrina de Moreira (2010); Antunes (2010, 2012); Granziera, 

(2011); Milaré (2011); Machado (2012) e Amado (2012), o poder público municipal é 

dotado de competência comum para proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural, 

dentre outros previstos no art. 23 da CF. A norma do art. 30, I e II confere ao Município 

competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação 

federal e estadual no que couber. Por conseguinte, podem os Poderes Locais atuar na esfera 

concorrente do poder legiferante (art. 24, CF) para controlar os bens de uso comum (art. 225, 

caput, CF) e promover medidas efetivas de proteção dos bens de valor cultural e ambiental, 

como tombamento, criação de UCs, delimitação de Zonas de Amortecimento – ZAs no 

entorno das UCs, tendo em vista a efetivação dos princípios do desenvolvimento sustentável.

3.1 Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação – ZAUC 

A legislação infraconstitucional normatizou a proteção da natureza nas unida-

des federativas, por meio da Lei nº 6.902/81 que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas 

e APAs, bem como da Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente 

– PNMA, estabelecendo, ambas as leis, restrições de uso nas áreas circundantes das UCs, 

conforme regulamento do Decreto Federal nº 99.274/90, que diz: “[...] Art. 27. Nas áreas cir-

cundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez (10) quilômetros, qualquer atividade 

que possa afetar a biota ficará subordinada às normas editadas pelo CONAMA [...]”.

A Unidade de Conservação – UC é definida pelo art. 2º da Lei 9.985/2000 que 

instituiu o Sistema Nacional de UCs – SNUC como todo espaço territorialmente protegido, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com limites e objetivos definidos de conservação 

de relevantes RNs, sob regime especial de administração, na qual se aplicam as garantias 

adequadas de proteção. Essa definição foi recepcionada no art. 9º, VI do Plano Diretor de 

Goiânia, como estratégia de sustentabilidade socioambiental.

As UCs se dividem em dois grandes grupos: de Uso Sustentável e de Proteção 

Integral. O Grupo de Uso Sustentável é constituído por unidades que admitem o uso direto 

dos RNs, respeitados os limites da sustentabilidade e do equilíbrio ambiental estabelecidos 

nos correspondentes Planos de Manejo.
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O Grupo de Proteção Integral é constituído por unidades que não admitem 

uso direto, mas apenas o uso indireto dos RNs, mediante plano de manejo que compatibilize 

as atividades humanas aos objetivos específicos de conservação legalmente estabelecidos 

para a respectiva unidade. 

As duas categorias de UCs são fundamentais para a proteção da biodiversi-

dade em áreas naturais localizadas, tanto em zonas rurais como urbanas. Constituem impor-

tantes estratégias de desenvolvimento sustentável nas cidades frente ao fenômeno da urba-

nização global e, em particular, do processo de expansão urbana que caracteriza os países da 

ALC, como visto na Seção 1.2.

O SNUC estabeleceu os objetivos, diretrizes, princípios e práticas de pro-

teção, preservação, restauração, fiscalização, monitoramento, pesquisa, manejo dos ecos-

sistemas e valorização econômico-social da biodiversidade, representada por amostras sig-

nificativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, hábitats e ecossistemas do 

território nacional e das águas jurisdicionais, por meio de um conjunto integrado de UCs 

Federais, Estaduais e Municipais, de diferentes categorias, próximas ou contíguas, visando 

ao desenvolvimento sustentável.

Uma importante diretriz do SNUC é a integração dos processos de criação e 

de gestão das UCs às políticas de administração das terras e águas circundantes, conside-

rando as condições e necessidades socioeconômicas locais. A Lei do SNUC sistematizou os 

conceitos de Plano de Manejo, Zona de Amortecimento e Corredores Ecológicos, que estão 

vinculados às UCs e são de interesse para o meio ambiente urbano, que é o escopo deste 

trabalho, in litteris:

Art. 25.As Unidades de Conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Parti-
cular do Patrimônio Natural, devem possuir uma Zona de Amortecimento e, quando conve-
niente, Corredores Ecológicos.
§ 1º. O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas re-
gulamentando a ocupação e o uso dos recursos da Zona de Amortecimento e dos Corredores 
Ecológicos de uma Unidade de Conservação.
§ 2º. Os limites da Zona de Amortecimento e dos Corredores Ecológicos e as respectivas 
normas de que trata o § 1º poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou posterior-
mente. [...]
Art. 27. As Unidades de Conservação devem dispor de um Plano de Manejo.
§ 1º. O Plano de Manejo deve abranger a área da Unidade de Conservação, sua Zona de 
Amortecimento e os Corredores Ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua 
integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.

O Plano de Manejo é o documento técnico que, baseado nos objetivos gerais 

da UC, estabelece o zoneamento, normas reguladoras do uso e manejo dos RNs, bem como 

das informações peculiares que permitam a análise individualizada e de caráter preventivo 

para a gestão da unidade e de seu entorno (art. 2º, XVII da LSNUC). Todas as UCs devem 

dispor de um Plano de Manejo, abrangendo a área da UC, sua Zona de Amortecimento – ZA 

e os Corredores Ecológicos, contendo medidas capazes de promover a integração das unida-

des à vida econômica e social das comunidades vizinhas (cf. § 1º, art. 27 da LSNUC). 
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A Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação – ZAUC é definida 

no art. 2º, XVIII da Lei em comento como área do entorno da unidade onde as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os 

impactos negativos sobre os RNs protegidos. E, de acordo com os já transcritos arts. 25, § 2º 

e 27, § 1º da LSNUC, a delimitação da ZA deve ocorrer no ato de criação da UC ou quando 

da elaboração do seu Plano de Manejo. 

Uma vez definida formalmente, a ZAUC do Grupo de Proteção Integral não 

pode ser transformada em área urbana, sendo considerada zona rural, para os efeitos legais, 

cf. art. 49 da LSNUC, verbis: 

Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada 
zona rural, para os efeitos legais.
Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata este 
artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana.

Por sua vez, os Corredores Ecológicos, conforme art. 2º, XIX do mesmo 

diploma, são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando UCs que possibilitam 

entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 

recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam 

para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela individualmente considerada.

Os espaços territoriais legalmente protegidas de RLs e APPs, de topos de 

morro, encostas, fundos de vale, Espaços Livres e, em especial, os Parques Naturais urbanos 

representam porções espaciais que contem remanescentes de formações florestais, geral-

mente fragmentados e de extensão individual limitada, mas que devem ser preservados e 

recuperados, tendo em vista a aplicação do conceito metapopulacional de preservação da 

biodiversidade (v. Subseção 2.3.1.5). Daí que as UCs e suas ZAs se constituem importantes 

instrumentos de controle das atividades significativamente impactantes que incidem sobre 

os ELPs, sobretudo nas regiões metropolitanas e de expansão urbana.

3.2 Licenciamento Ambiental na ZAUC

As atividades e os empreendimentos humanos têm sido responsáveis pela 

destruição de diversos biomas e da paisagem natural e, consequentemente, pelo desequilí-

brio entre as espécies. Em diferentes regiões do mundo, a maneira mais efetiva para ame-

nizar tais riscos potenciais é a criação de UCs, para preservar amostras significativas dos 

ecossistemas existentes e permitir a sobrevivência das3 espécies, a riqueza da biodiversidade 

e a manutenção dos processos ecológicos essenciais (IUCN, 1994; VITALLI et al., 2009).

Todavia, não basta a criação das UCs, por si só, pois permanecem atuantes no 

seu entorno diversos fatores impactantes decorrentes das intervenções humanas. Dentre elas, 

destacam-se o uso inadequado dos RNs, perda dos ecossistemas, fragmentação dos hábitats, 

introdução de espécies e doenças exóticas, exploração excessiva de RNs, uso de híbridos e 
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monoculturas na agroindústria e silvicultura, contaminação do solo, água e atmosfera, além 

dos impactos previsíveis em decorrência de alterações no uso do solo, urbanização e de 

eventuais indústrias poluentes e de elevação dos riscos de incêndios florestais.

3.2.1 Fragmentação, efeito de borda e perda da biodiversidade.

A finalidade principal da ZAUC é conter o efeito de borda causado pelas 

modificações ambientais que decorrem do isolamento, da perda dos ecossistemas e da frag-

mentação dos hábitats, tendendo à formação de ilhas, à extinção local de espécies e ao em-

pobrecimento cada vez mais acentuado da biodiversidade.

Em Goiás, Ferreira et al. (2008) analisaram a cobertura vegetal do solo, por 

meio da aplicação do INR, conceito esse explicado na Subseção 2.3.2. Na análise da carta 

cartográfica de Goiás, escala 1:250.000, os autores constataram que 210 ou 85% dos 246 

municípios possuem INR negativo, significando que a área convertida é superior à área de 

remanescentes do Cerrado, uma tendência observada em todas as regiões – Centro, Sul, 

Leste, Norte, Noroeste. A exceção é o Nordeste de Goiás, ainda caracterizado pelo domínio 

de áreas preservadas. Restam, assim, 36 municípios (15% do total), localizados nessa região, 

onde, em tese, a manutenção da biodiversidade do Cerrado ainda é possível. Entretanto, 

o nordeste está submetido a frequentes focos de desmatamento, geralmente associados às 

atividades carvoeiras.

De acordo com Ferreira Jr. (2008), a principal causa da perda da biodiver-

sidade no Cerrado goiano é o desmatamento e a consequente fragmentação da paisagem, 

uma realidade presente em mais da metade dos municípios goianos (177). Tais municípios 

com INR negativo são mais suscetíveis à total conversão antrópica, em face do baixo grau 

de adjacência entre os polígonos, do grande número de bordas e da reduzida área média dos 

fragmentos de vegetação sobrevivente. Por isso, as áreas prioritárias de UCs, os Planos de 

Manejo, a regulamentação das atividades nas ZAUCs e os Corredores Ecológicos são estra-

tégias de gestão da biodiversidade, em escalas maiores. Somente assim, será possível aos 

ELPs exercerem suas funções de filtros das atividades antrópicas externas que colocam em 

risco os atributos naturais a serem especialmente preservados nas UCs.

3.2.2 O impacto ambiental na ZAUC

A crescente insustentabilidade das ações humanas em escala gradativa do lo-

cal ao global está associada à evolução da sociedade humana. Os desequilíbrios globais se 

acentuaram a partir da Revolução Industrial do Século XVIII, concebida e desenvolvida 

numa visão utilitarista da natureza, tanto como fonte de recursos como depositária dos rejei-

tos e resíduos, em desrespeito para com a capacidade de suporte da biosfera e com os limites 
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de cada bioma específico. Nesse cenário, estão inseridos os ELPs e as ZAUCs em particular.

Antunes (2010, p. 9) fornece uma visão geral dos impactos incidentes em 306 UCs da Amé-

rica Latina e da África, in litteris: 

[...] em 245 das 306 reservas em 38 dos 45 países estudados, a densidade populacional no 

cinturão em torno das reservas cresce com o dobro da velocidade do restante da área rural 

do país.

Na América Latina, esse resultado é ainda mais acentuado. Em 20% das reservas analisadas, 

o acúmulo de pessoas no entorno é cinco vezes mais rápido do que ocorre em outras regiões 

do país. 

Para descartar a hipótese de que essa população se origina no interior da reserva e que esse 

resultado simplesmente reflete a mudança das pessoas do interior das reservas para a sua 

periferia, os autores estudaram o que ocorre com a população dentro da reserva. Em 85% dos 

casos ela também aumenta. [...] o mais inquietante é que a taxa de desflorestamento dentro 

das reservas, e num raio de cinquenta quilômetros em torno delas, é também diretamente 

proporcional ao aumento da velocidade de acúmulo de pessoas em torno das reservas, o que 

cria ao longo dos anos, um verdadeiro cinturão de desflorestamento nesse entorno. [...] 

Andrade (2005) pesquisou os Parques Nacionais e, numa pesquisa representati-

va de 58% do universo existente, conforme se ilustra na figura 37, concluiu que 97% das UCs 

federais estão submetidas a impactos causados por empreendimentos localizados em suas cor-

respondentes ZAs; 57% das UCs pesquisadas possuem Planos de Manejo aprovados pelo Iba-

ma, dos quais apenas 33% possuem informações básicas consideradas satisfatórias para subsi-

diar a análise de processos de licenciamento ambiental de atividades localizadas em ZAUCs.

Fig.37. Atividades econômicas desenvolvidas nas Zonas de Amortecimento de Unidades 
de Conservação nacionais (Fonte: Andrade, 2005, p. 39)
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O autor apontou a agropecuária, os empreendimentos turísticos, a extração 

de madeira, a pesca, a mineração, a caça, a abertura de estradas e a implantação de indús-

trias, além do loteamento, como sendo as principais atividades econômicas que ocorrem nas 

ZAUCs, destacando-se que 70% dos Parques Nacionais sofrem pressão por urbanização das 

suas ZAs. Essas atividades causam impactos como desmatamento, incêndio, erosão, assore-

amento de cursos d’água, perda de biodiversidade, contaminação dos mananciais hídricos e 

disposição inadequada de lixo. 

Diante do exposto, torna-se imperativo à gestão das UCs a regulamentação 

das atividades econômicas que se desenvolvem nas ZAs, por intermédio do instrumento 

adequado, o licenciamento ambiental. O policitado art. 23 da Constituição Federal prevê a 

competência comum da União, dos Estados, do DF e dos Municípios para proteger o meio 

ambiente e combater a degradação ou a poluição em qualquer de suas formas.

A competência para a realização dos procedimentos de licenciamento 

ambiental, de acordo com a LPNMA nº 6.938/81 e a Resolução Conama nº 237/97 estão 

repartidas entre os órgãos ambientais de todos os entes federativos, que podem autorizar 

empreendimentos nos seus domínios, conforme a abrangência dos impactos diretos das 

atividades econômicas. Nas ZAUCs, o licenciamento ambiental obedece ao disposto no art. 

25 da LSNUC, regulamento pela Resolução Conama nº 428/20101.

A procuradoria do Ibama, no Parecer PROGE nº 919/2000, para fins de licen-

ciamento ambiental de atividades impactantes realizadas em ELPs, manifestou pela neces-

sidade de autorização/anuência do órgão gestor da UC em casos de empreendimentos loca-

lizados numa faixa de 10km da unidade, independente do estabelecido no Plano de Manejo 

ou mesmo da existência desse.

Por seu turno, a Resolução Conama nº 428/2010 reduziu a faixa limítrofe 

de 10 mil metros para 3 mil metros no licenciamento de empreendimentos sujeitos a EIA/

RIMA, localizados em ZAUCs sem Planos de Manejo ou cuja delimitação não tenha sido 

fixada dentro do prazo legal, ipsis verbis. 

Art. 1º. O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam 

afetar UC específica ou sua ZA, assim considerado pelo órgão ambiental licenciador, com 

fundamento em EIA/RIMA, só poderá ser concedido após autorização do órgão responsável 

pela administração da UC ou, no caso das RPPNs, pelo órgão responsável pela sua criação.

§ 1º. Omissis
§ 2º. Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação desta Resolução, o licencia-

mento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, localizados numa faixa de 

3 mil metros, a partir do limite da UC, cuja ZA não esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao pro-

cedimento previsto no caput, com exceção de RPPNs, APAs e Áreas Urbanas Consolidadas.

1 Resolução Conama nº 428, de 17.12.2010, publicada no DOU nº 242 – Seção 1, de 20.12.2010.
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Nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos 

a EIA/RIMA e que causam impacto direto à UC ou estiver localizado em sua ZA, o limite 

dessa, a ser considerado para as UCs que ainda não têm Plano de Manejo aprovado até 

20.12.2005, é de 2 mil metros, de acordo com o art. 5º, incisos I, II e III da Resolução nº 

428/2010. 

Os órgãos responsáveis pela administração das UCs de todos os entes 

federativos têm, de acordo com a resolução citada, prazo de cinco anos, contados da sua 

publicação, para definir os Planos de Manejo; não cumprida a exigência, restará sem efeito 

a ZA de 10km para a UC faltosa, prevalecendo, após 20.12.2015, os limites estabelecidos no 

art. 1º, § 2º (3km) e art. 5º, III (2km) da Resolução Conama nº 428/2010.

Portanto, corre o prazo para os gestores das UCs faltosas discutirem e 

aprovarem a delimitação da sua ZA de acordo com o limite legal de 10km. Vencido o prazo, 

estará precluso esse direito, que ficará drasticamente reduzido, conforme limites expostos. 

Os limites da ZAUC devem ser definidos no Plano de Manejo, assim como os critérios de 

uso e regras restritivas. De acordo com Galante et al. (2002), os critérios para identificação 

e definição dos limites da ZAUC devem levar em consideração fatores como microbacias, 

divisores de águas, terrenos com declividade acentuada, níveis do lençol freático, ecossistemas 

frágeis, fragmentos de vegetação nativa, áreas úmidas e solos frágeis.

Segundo Andrade (2005), o conceito de ZAUC abarca aspectos econômicos, 

sociais e de riscos ambientais, utilizados na definição da área de abrangência, prevalecendo 

o princípio da precaução na avaliação das atividades e empreendimentos governamentais 

ou particulares que possam causar riscos ou comprometer ecossistemas frágeis, sensíveis e 

prioritários à conservação da biodiversidade; áreas de descarga e recarga do ciclo hidrológi-

co, como brejos, alagados ou várzeas, compreendendo as microbacias dos mananciais que 

fluem para a UC e demais ELPs; remanescentes de ambientes naturais que possam funcionar 

como Refúgios de Fauna e Corredores Ecológicos; áreas sujeitas a processos erosivos ou a 

escorregamento de encostas; paisagens ou acidentes geográficos e geológicos notáveis ou 

aspectos cênicos naturais; e, sítios arqueológicos.

Assim, a delimitação da ZA objetiva a consolidação do Plano de Manejo na 

formação de área de amortecimento no entorno da UC, que mitigue as pressões de borda pro-

movidas pelas atividades antrópicas, mediante processo de educação ambiental voltado para 

a formação de atitudes e comportamentos de conservação, preservação e uso sustentável dos 

RNs essenciais à melhoria da qualidade de vida, com a participação da iniciativa privada e 

da população do entorno.

Ainda de acordo com Andrade (2005), dentre as características das ZAs des-

tacam-se as de integração da UC com a população, visando à promoção do desenvolvimento 

local, conforme preceito do art. 5º, IX da LSNUC, por intermédio de um pacto social funda-

do no princípio do desenvolvimento sustentável (art. 225, caput da CF), numa visão multi-

facetada e integrada dos meios rural e urbano. 
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Nesse contexto, impõe-se esclarecer a parte final do art. 1º, § 2º da Resolução 

Conama nº 428/2010, na qual se excluem da delimitação e demarcação das ZAUCs as Áreas 

Urbanas Consolidadas, que são aquelas antropizadas e sujeitas a atividades produtivas há 

muito tempo. Em casos tais, bem como nas áreas de expansão urbana, aplicam-se os disposi-

tivos do Plano Diretor, quando existente, ou que vier a ser aprovado pela Câmara Municipal.

3.3 ZAUC em Área Urbana Consolidada

De acordo com a Resolução Conama nº 303/02, art. 1º, XVII, área urbana 

consolidada é aquela legalmente definida pelo poder público que possui densidade demo-

gráfica superior a 5.000hab.km-2 e, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de in-

fraestrutura: malha viária e drenagem urbana; redes de abastecimento de água e de esgoto; 

distribuição de energia elétrica e iluminação pública; recolhimento e tratamento de resíduos 

sólidos urbanos.

A proteção dos ecossistemas em áreas urbanas obedece ao estabelecido no EC 

que, no art. 2º, I a XVI, incumbiu ao Poder Local competência para ordenar o desenvolvi-

mento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante diretrizes de garantia 

do direito a cidades sustentáveis, proteção, ordenação e controle do uso do solo, integração, 

preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, complementariedade en-

tre as atividades urbanas e rurais, dentre outros objetivos da política urbana.

O Plano Diretor é o instrumento pelo qual se estabelece diretrizes para o de-

senvolvimento sustentável urbano, por meio de parâmetros construtivos, de postura, uso e 

ocupação do solo, dentre outros. 

Como exposto em linhas pretéritas, o uso legalmente permitido em UC de 

Proteção Integral ou Parque Natural Municipal é o uso indireto e que se enquadra numa 

das categorias de ZPAs, de acordo com a norma de cada cidade. O seu entorno se configura 

como ZAUC, na qual, em obediência à LSNUC, o uso do solo se sujeita ao Plano de Manejo 

da referida UC, que estabelece critérios e normas de conservação da natureza, diversidade 

biológica, preservação, proteção integral, conservação in situ, manejo, recuperação, restau-

ração e zoneamento dos usos indireto e/ou sustentável dos recursos ambientais ali existentes.

De acordo com Knirsch et al. (2012), o Parque e APA das Dunas de Sabiaguaba, 

em Fortaleza (CE), constitui um complexo de UCs em área urbana, gerenciado por meio de 

políticas públicas que integram os serviços socioambientais dos ecossistemas protegidos à 

cidade numa perspectiva de equidade, participação da sociedade e função social da cidade. O 

plano de manejo adotou uma metodologia participativa, bem como parâmetros guiados por 

funções e serviços ambientais indutores do licenciamento da ZAUC, revertendo um processo 

de apropriação socialmente desigual de acesso às amenidades ambientais, proporcionando 
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interconexão da diversidade dos componentes naturais e sociais pelos fluxos de matéria e 

energia – hidrosfera, litosfera, atmosfera, biosfera e sociedade – vinculados à evolução de 

sistemas ambientais complexos e repletos de funções socioambientais caracterizadas por 

comunidades tradicionais. 

Em Goiânia, o uso do solo das ZAUCs foi regulado por critérios restritivos 

estabelecidos no planejamento originário pelo DL nº 90-A/1938, pela Lei nº 5.735, de 

29.12.1980 de Zoneamento e Controle do Uso do Solo Urbano e pelo Plano Diretor instituído 

pela LC nº 015, de 30.12.1992, bem como pela LC nº 031, de 29.12.1994 de Uso e Ocupação 

do Solo.

Todos os dispositivos legais citados mantiveram parâmetros herdados do 

plano de Attílio Corrêa Lima e das diretrizes de Armando Augusto de Godoy. O art. 14 c/c 

art. 21, incisos I a IV, Lei nº 5.735/1980 assim identificou as Zonas de Uso do Solo, dentre 

as quais, as Zonas Verdes (ZVs), que são diferenciadas, basicamente, por sua peculiaridade 

física como instrumento de otimização das condições ecológicas do meio ambiente, e, 

complementarmente, pelos usos admitidos em:

aZona Verde de Preservação (ZV-P) são áreas contíguas a nascentes e ao 

longo dos cursos d’água, florestas e matas com características ecológicas especiais, nas 

quais é vedada qualquer atividade de uso direto do solo urbano;

aZona Verde de Conservação (ZV-C) são áreas de bosques, matas, florestas 

e morros, nas quais são admitidas atividades classificadas na categoria de uso de habitação 

singular, comércio e serviço e lazer;

aZona Verde de Transição (ZV-T) são áreas já loteadas e parceláveis con-

tíguas às ZVPs localizadas nos fundos de vale, de mananciais e morros (toda a área com 

inclinação igual ou superior a 30%) onde são admitidas atividades classificadas na categoria 

de uso de habitação, comércio e serviço e lazer;

aZona Verde Específica (ZV-E) são áreas livres como parques, praças, ró-

tulas do Sistema Viário, áreas de lazer e equipamentos específicos, nas quais são admitidas 

atividades classificadas na categoria de uso comércio e serviço e lazer.

A legislação então vigente afastou qualquer dúvida sobre o enquadramento 

do solo das áreas contíguas às nascentes e ao longo dos cursos d’água, dentre outras Zonas 

de Preservação, ao delimitar a Zona Verde de Transição (ZV-T), no art. 24, inciso XIX, da 

Lei nº 5.735/1980, como a faixa contígua à ZV-P com uma largura mínima de 100m e de 

200m, no caso de córrego e rio ou represa, respectivamente; e como as áreas loteadas contí-

guas à ZV-P, com uma largura que garanta uma configuração contínua em relação à faixa de 

100 a 200m, definida anteriormente.

Na década seguinte, a LC nº 031/1994 manteve os critérios de uso do solo 

então adotados no Zoneamento de Goiânia, especialmente no art. 84, ao definir que as Zonas 
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de Proteção Ambiental – ZPAs compreendem as Áreas de Preservação Permanente – APPs, 

as Unidades de Conservação – UCs e faixas contíguas às APPs e às UCs, além das praças e 

rótulas do sistema viário com dimensões superiores a 1.000 m².

O art. 85 da Lei de Zoneamento da cidade em tela estabeleceu que as ZPAs 

são diferenciadas basicamente por suas peculiaridades ecológicas e classificam-se em: ZPA

-I, compreendendo as APPs; ZPA-II, compreendendo as UCs; ZPA-III, compreendendo as 

faixas de transição representadas pelas áreas contíguas às APPs e às UCs, excetuando-se 

aquelas cujas áreas parceladas e consolidadas pertencentes às Zonas Urbanas e de Expansão 

Urbana; e, ZPA-IV, compreendendo os espaços livres, praças, parques infantis, parques es-

portivos, rótulas do sistema viário e plantas ornamentais de logradouros. 

Por sua vez, os §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei de Zoneamento caracterizam as 

áreas parceladas e consolidadas como sendo aquelas cujo uso e ocupação atenderam as exi-

gências urbanísticas próprias das zonas admitidas nas respectivas legislações anteriores; e as 

faixas de transição comoáreas contíguas a ZPA-I e a ZPA-II, com largura mínima de 100m 

no caso de nascentes, lagos, represas, rios e similares, bem como aquelas já parceladas contí-

guas as ZPA-I e ZPA-II, com largura que garanta uma configuração contínua de 100 a 200m.

Os usos admitidos para cada zona são diferenciados em função das caracte-

rísticas ambientais das Zonas Verdes (ZVs) ou das Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs). O 

art. 33, da Lei nº 5.735/1980, dispôs queos usos admitidos para as ZVs são próprios para 

cada zona diferenciada; para a Zona Verde de Preservação (ZV-P) não é admitido qualquer 

uso; para a Zona Verde de Conservação (ZV-C), os usos admitidos são apenas permissíveis 

paraHabitação Singular;Comércio e Serviço, exceto mercearia, açougue, leiteria, quitanda 

e farmácia;Lazer de Bairro; Lazer Regional; para a Zona Verde de Transição (ZV-T), os 

usos admitidos são permitidos para Habitação Singular;Comércio e Serviço Vicinal, exceto 

mercearia, açougue, leiteria, quitanda, farmácia, café, bar e restaurante; e permissíveis para 

Lazer Vicinal; já para a Zona Verde Específica (ZV-E), os usos admitidos são apenas per-

missíveis para Comércio e Serviço Vicinal, exceto mercearia, açougue, quitanda, leiteria, 

farmácia, endereços comerciais, referências fiscais, atividades não incômodas exercidas na 

própria residência;Lazer Vicinal;Lazer de Bairro;Lazer Regional; e Lazer Especial.

Os dispositivos supramencionados estabelecem restrições ao uso do solo no 

entorno das UCs e, neste sentido, foram recepcionados pelo art. 108, III do Plano Diretor 

vigente, instituído pela LC nº 171/2007, consolidando as ZAUCs como um dos parâmetros 

ambientais de gestão do espaço urbano de Goiânia, juntamente com as APPs e com as Áreas 

de Conservação e Recuperação do Patrimônio Natural.

3.3.1 ZAUCs em Goiânia

O município de Goiânia possui atualmente 209 (duzentas e nove) UCs, legalmen-

te instituídas de acordo com o art. 9º, V do Plano Diretor, como ELPs e seus RNs, administrados 
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pelo órgão competente com limites e objetivos de conservação definidos. As UCs ocupam uma 

área total de 17,177 milhões de m² ou 1.717,70ha, distribuídas pelas doze regiões administrati-

vas da cidade, quais sejam, Central, Norte, Leste, Sudeste, Sul, Macambira/Cascavel, Sudoeste, 

Oeste, Mendanha, Noroeste, Vale do Meia Ponte e Campinas. Apesar de expressivo, os ELPs em 

UCs contém apenas 44,43% da área de remanescentes do bioma Cerrado na MzC.

A partir dos dados oficiais, a tabela 14 mostra um indicador médio de 12,62m² 

de UCs por habitante, geralmente na categoria de Parques Naturais Municipais, que corres-

ponde a 4,5% da área construída total. 

Tab. 14. Número e área de Unidades de Conservação – UCs, população, área territorial, 
densidade demográfica e Índice de Área Verde – IAV, por região administrativa de Goiânia, em 2012

Região UCs Área UCs por 
Região (m²)

População 
da Região

Área Região 
(km²)

Densidade 
demográfica

(hab.km-²)

IAV
(m²UC.hab-1)

Leste 20 1.018.805,78 134.100 41,68 3.217 7,60

Sul 08 1.659.459,84 207.208 31,01 6.682 8,01

Sudeste 18 2.366.971,84 54.865 32,24 1.702 43,14

Oeste 29 1.797.536,46 81.958 39,87 2.056 21,93

Mendanha 21 904.727,25 70.658 31,78 2.223 12,80

Noroeste 24 3.697.280,50 139.682 31,20 4.477 26,47

Norte 24 1.709.951,61 80.052 40,33 1.985 21,36

Vale do Meia Ponte 18 850.475,72 66.029 19,52 3.383 12,88

Macambira-Cascavel 03 880.850,00 116.674 22,28 5.237 7,55

Sudoeste 35 1.477.763,45 72.292 46,87 1.542 20,44

Central 04 710.633,06 182.975 23,27 7.863 3,88

Campinas 05 102.738,23 154.930 20,07 7.720 0,66

Total 209 17.177.193,74 1.361.422 380,13* 3.582 12,62

Fontes: GEUC-DIRUC/AMMA, 2012 (inf. verb.); Martins Júnior (1996; 2007; 2008; 2010); SEPLAM (2007); 
*adicionando as áreas descontínuas do Parque dos Cisnes e do Povoado Vila Rica, bem como a expansão urbana entre 
2000 e 2012, o total da Macrozona Construída do Município perfaz 441,30 km².

A proteção do Patrimônio Natural é uma das diretrizes dos planos de urba-

nização de Goiânia, desde o DL nº 90-A/38 até o atual Plano Diretor, instituído pela LC nº 

171/2007, consistente em proporcionar à população goianiense uma elevada relação per capita 

de áreas verdes. O art. 6º do Plano Diretor goianiense estabelece a estratégia do ordenamento 

territorial, do equilíbrio entre o espaço urbano e o rural, entre o espaço construído e o não 

construído, pressupondo uma distribuição equilibrada dos ambientes naturais na malha urbana.

Entrementes, a oferta das UCs no meio urbano é bastante desigual no espaço 

territorial do município, variando entre os extremos de 0,66m², na região de Campinas e 

de 43,14m², na região Sudeste. Ademais, praticamente inexistem as ZAs e os Corredores 

Ecológicos, que são instrumentos essenciais à integração de ações com a população e com 

os agentes produtores do espaço urbano. Sem eles, as UCs são ilhas sufocadas pela intensa 

pressão antrópica.
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A tabela 15 relaciona as 06 UCs de Goiânia que possuem Planos de Manejo: 

o Bosque dos Buritis, na região Central; o Jardim Botânico e os Parques Areião, Vaca Brava 

e Flamboyant, na Região Sul; além do Parque Taquaral, na região Noroeste. 

Tab. 15. Unidades de Conservação – UCs do Município de Goiânia que possuem Planos de Manejo.

Região UC
Área 

(1.000m²)
Infraestrutura Recursos Naturais Localização

Sul

Parque 
Areião

240
Instalações da Vila Ambiental, pista 
de caminhada, estação de ginástica, 

lago.

Mata de galeria do corr. 
Areião, remanescentes de 
Matas Ciliar, de Galeria e 

Seca, presença de população 
de macaco-prego.

Al. Coronel Eugênio Jardim, Avs. 
Americano do Brasil, Areião, 5ª Ra-
dial, Edmundo P. de Abreu e R. 90, 
St. Marista, Sul e Pedro Ludovico.

Jardim 
Botânico

1.000

Instalações da administração, lagos, 
dividido em duas partes pela Av. 

Terceira Radial, presença de ocupa-
ções irregulares.

Nascentes do cor. Botafogo, 
remanescentes de Mata de 
Galeria, Seca e Ciliar, re-
composição florística com 

espécies autóctones.

Av. Jardim Botânico, Av. Antônio de 
Queiroz, R. Teresina, Av. Bela Vista, 
Av. Contorno, R. 8 e Av. 3ª Radial, 

St. Pedro Ludovico, V. Redenção, B. 
Santo Antônio e Jd. das Esmeraldas.

Parque Vaca 
Brava

77,76
Estação de ginástica, pista de cami-

nhada, lago, parque infantil, mirante; 
áreas de convivência.

APP cor. Vaca Brava (nascen-
tes), remanescente de Mata 
Seca e de Galeria, recompo-
sição florística com espécies 

autóctones e exóticas.

Avs. T-3, T-5, T-10, T-15 e R. T-66, 
St. Bueno e Jardim América.

Parque 
Flam

-boyant
141,87

Pórticos, pistas de bicicleta e de 
caminhada, caminhos, estações de 
convivência, sede administrativa, 

núcleo ambiental, equipamentos de 
lazer, esportivo e cultural, estaciona-
mentos, pergolados, mirante, belve-
dere, pontes, fontes, bicas d’água, 
mobiliários urbanos, iluminação.

APP cor. Sumidouro, rema-
nescente de Mata Ciliar e de 
Galeria, recomposição florís-
tica com espécies autóctones 
de Vereda de Buritis e com 

espécies exóticas.

R, 46, 15, 12, 55, 56, 73, 58-A e 
avenida H, Jardim Goiás.

Central
Bosque dos 

Buritis
124,80

Museu de artes, pista de caminha-
da interna e externa, estação de 

ginástica, alambrado no entorno, 
lanchonete.

Remanescentes de Mata Seca 
e Vereda de Buritis, APP cor. 
Buritis, com espécies autóc-
tones e exóticas adaptadas.

Ruas 01, 29, Av. Assis Chateau-
briand e Al. dos Buritis, St. Central/ 

Oeste.

Oeste
Parque 

Taquaral
109,65

Pista de caminhada, estação de 
ginástica, parque infantil.

Remanescentes de Vereda 
de Buritis e Mata de Galeria, 

APP cor. Taquaral.

Av. Gabriel Henrique de Araújo, Als. 
Parque Taquaral, Goiânia Viva e R. 

GV-17, Res. Goiânia Viva.

Fonte: Goiânia (2004; 2005; 2006;2007a; 2007b;2008); Martins Júnior (2007).

As UCs dotadas de Planos de Manejo ocupam uma área de 1.694.087m², re-

presentando 9,86% da área total das 209 UCs do município. Além do mais, as 2 únicas UCs 

que delimitaram suas ZAs – Parque Vaca Brava e Bosque dos Buritis – o fizeram numa faixa 

de apenas 100m, quando a lei permite uma faixa de controle muito maior.

Por esses dados, constata-se que o Poder Público negligencia a aplicação 

de instrumentos legalmente disponíveis na formulação de estratégias municipais para o 

enfrentamento de questão central relacionada ao desenvolvimento sustentável e ao futuro do 

próprio espaço territorial legalmente protegido no meio urbano. Senão vejamos.

3.3.2 O caso do Parque Vaca Brava2

O estudo de caso dessa UC é emblemático, pois revela o caráter de apropriação 

do espaço urbano como valor de troca na produção da cidade capitalista. Inicialmente, o 

Espaço Livre da cabeceira e margens do córrego Vaca Brava foi apropriado para uso direto 

2 Subseção elaborada com a contribuição do ensinamento jurídico, no que couber, da ProfªM.Sc. Márcia Santana Soares da 
disciplina Direito Civil da Faculdade de Direito da UFG.
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do solo, mediante alienações fraudulentas, objetivando edificações residenciais e comerciais 

dentro dos espaços legalmente protegidos da UC. Posteriormente, com a retomada de 

parte do Espaço Livre da cabeceira do manancial e sua efetivação como Parque, a mesma 

lógica do processo de apropriação e produção do espaço-mercadoria passou ocorrer na Zona 

de Amortecimento da UC.

3.3.2.1 Histórico da recuperação da UC

O Parque Vaca Brava possui área original de 164.393m², sendo 86.633m² 

situados na quadra “A”, entre a Avs. T-9, T-3, T-15 e T-10; e 77.760m², situados na quadra 

“B”, entre as Avs. T-10, T-3, T-15, T-5 e R. T-66 do Setor Bela Vista, atual Setor Bueno, na 

capital goiana. Atualmente, está reduzido a menos da metade da sua área original, conforme 

Plano de Manejo, com uma ZA de apenas 100m (figura 38).

No período 1974 a 1992, tramitou na administração municipal um processo 

polêmico, iniciado pelo pedido da empresa Coimbra Bueno & Cia Ltda. de desmembramento 

e parcelamento da área entre a Av. T-9 e a R. T-66, situada no vale e na cabeceira do córrego 

Vaca Brava. O pedido foi atendido pela Prefeitura, que baixou o Decreto nº 99/74 de 

desmembramento e parcelamento da área nas quadras “A” e “B” referidas. Quatro anos 

após, a própria Prefeitura questionou o decreto, alegando tratar-se de bem público destinado 

a parque. Deflagrou-se novo processo de debate sobre a posse, o domínio e a destinação 

legal da área, considerando-a, ao final, equivocadamente, como propriedade “particular”. 

Vinte anos mais tarde, a Semma deflagrou novo processo, ajuizando a demanda, com base 

em novas provas e estudos. Nas devidas ACPs que tramitaram nos Juízos dos Feitos da 

Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia, a Justiça esclareceu definitivamente a 

questão, declarando a natureza e a destinação da área (SANTOS, 2008; DEUS, 2008).

Fig. 38. Zona de Amortecimento do Parque Vaca Brava de 100m, estabelecida no Planejo de Manejo.
(Fonte: Goiânia, 2008, p.14)
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Na ACP nº 930.249.851 o Município de Goiânia, por intermédio da Sem-

ma, atual Amma, aderiu ao pedido liminar apresentado pelo MP-GO, fazendo juntar às fls. 

100/113 dos autos, informações, medidas e projetos para recuperação da cabeceira do córre-

go Vaca Brava, conforme sentença liminar prolatada em 28.06.1993 pelo juiz da 2ª Vara da 

Fazenda Pública Municipal, verbis:

[...] O Município opinou sobre o pedido liminar, através de sua Secretaria do Meio Ambiente, 
pretendendo solucionar o problema ambiental das nascentes do córrego Vaca Brava, com 
medidas de curto e médio prazos. 
De curto prazo: suspender o uso do solo para a quadra “B”; declarar a área “B” como área 
verde; decretar a desapropriação da quadra “B”; toda a área desapropriada deverá ser desa-
propriada; prever [...] um serviço permanente de administração e manutenção; prolongar a 
tubulação de galerias de águas pluviais até o córrego; realizar tratamento contra erosão.
De médio prazo: elaboração e execução de projetos de urbanização e paisagismo condizentes 
com os anseios da população local e para toda a cidade. [...] (GOIÁS, 1993. In: MARTINS 
JÚNIOR, 2008, p. 189-191)3

Até então, a área em questão era de suposto domínio privado, com escritura, 

registro no CRI e alvará de construção de 12 prédios, concedido pela Prefeitura, por meio do 

Decreto nº 1.233/87 ao “proprietário” particular. O termo “Parque Vaca Brava” era desco-

nhecido pelos munícipes, com exceção de alguns poucos moradores que compraram terrenos 

em frente ao parque, na expectativa de, no futuro, desfrutá-lo.

Por essa razão, a sentença supra se referia à desapropriação da área como 

medida de curto prazo, de aquisição da área, tida como particular, pela Prefeitura, para 

implantar o projeto de urbanização e paisagismo condizentes com os anseios da população 

(GOIÁS, 1993).

Nesse contexto, a Semma propôs Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 

ao MP-GO que, assinado, juntado aos autos e homologado pelo juiz Geraldo Salvador de 

Moura, em 11.10.1995, produziu sentença, no seguinte teor: 

[...] Cláusula segunda. Da obrigação do Município, através da Secretaria do Meio Ambiente: 
I – ordenar a desocupação de qualquer imóvel dentro da área verde e de preservação permanen-
te; II - estabelecer os limites das APPs [...]; V- providenciar imediatamente o plantio das matas 
ciliares necessárias à preservação da nascente (olhos d’água, minas, brejo) e reverter o processo 
erosivo; VI - retirar plantações temporárias existentes em área de domínio público e nas APPs; 
VII - evitar que as águas pluviais canalizadas sejam dirigidas para a nascente em questão [...]; 
VIII - construir uma barragem com formação de um lago para a proteção toda a nascente e 
arborizar as margens; [...] (GOIÁS, 1995. In: MARTINS JÚNIOR, 2008, p. 69-74)4

A delimitação da nascente como APP permitiu ao Município executar medi-

das adequadas de recuperação ao ambiente degradado. A questão do domínio da quadra “B” 

do Parque Vaca Brava foi solucionada na ACP nº 930.249.851 e na ação indenizatória 

3 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Decisão liminar proferida na ACP nº 930.249.851. 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal da 
Comarca de Goiânia. Juiz Geraldo Salvador de Moura, em 28 jun.1993. In: MARTINS JÚNIOR, 2008, p. 189-191.
4 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Sentença homologatória do TAC de recuperação do Parque Vaca Brava. ACP nº 930.249.851. 
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia. Juiz Geraldo Salvador de Moura, em 11 out. 1995. In: MAR-
TINS JÚNIOR, 2008, p. 69-74.
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nº 960.207.488 que tramitaram na 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal. Por sua vez, a 

questão dominial da quadra “A” (entre as Avs. T-10 e T-9) é objeto da ACP nº 9.700.867.625, 

desmembrada da ação original e que tramita até hoje no juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública 

Municipal da Comarca de Goiânia. 

Nas ações judiciais referidas, a Semma produziu provas técnicas e urbanísti-

cas sobre o domínio das áreas das quadras “A” e “B”, consistentes no levantamento aerofo-

togramétrico das áreas públicas e privadas do Setor Bela Vista, atual Setor Bueno, na capital 

goiana, aprovadas pelo Decreto nº 19, de 24.01.1951, bem como no minucioso trabalho de 

geoprocessamento dos mapas aerofotogramétricos do município e das plantas arquivados na 

Seplam e no CRI.

O trabalho da Semma objetivou constatar se “os lotes” das quadras “A” e “B” 

da área da cabeceira e do vale do córrego Vaca Brava, integram o rol dos bens colocados no 

comércio (res in commercium), que são livres de restrição, alienáveis, disponíveis e apropri-

áveis para aquisição dos consumidores interessados; ou, se tais quadras, objeto da demanda, 

integram os bens que estão fora do comércio (res extra commercium), destinados a Espaços 

Livres públicos de uso comum do povo ou de uso especial (art. 99, I e II do CC), de acordo 

com mapa e memorial descrito do parcelamento aprovado pelo referido Decreto nº 19/51.

Realizado o levantamento das áreas públicas destinadas a vias de comunica-

ção e Espaços Livres, que deve perfazer 35% do total da gleba parcelada, comprovar-se-á 

a natureza e a destinação das quadras em demanda. Estando elas computadas no percentual 

exigido, restará provada sua natureza pública, bem de uso comum, portanto, inalienável, 

indisponível e inapropriável, conforme ordenamento imperativo dos arts. 4º e 22 da Lei de 

Loteamento nº 6.766/79, verbis:

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:
I – As áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e 
comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de 
ocupação prevista para a gleba, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo. [...]
§ 1º. A percentagem de áreas públicas, prevista no inciso I deste artigo, não poderá ser infe-
rior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba loteada. [...]
Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município 
as vias e praças, os espaços livres e os equipamentos urbanos, constantes do projeto e do 
memorial descritivo.

Realizou-se acurado trabalho de Exame Pericial na Área do Vale do córrego 

Vaca Brava, consistente na produção de Parecer Técnico Documentoscópico na Planta do 

Setor Bueno, da lavra do perito criminalístico Paulo César de Menezes Póvoa, OAB/GO 

7.180; elaborou-se Estudo Urbanístico-Histórico Comparativo do Setor Bueno, elaborado 

pelas arquitetas-urbanistas Normalice Maria de Queiroz, CREA/GO 1530/D e Sílvia Neves 

Carneiro, CREA/GO 2561/D; bem como o Parecer Substituição do Espaço Público pelo 

Privado no Setor Bueno, da lavra do professor doutor em Geografia Urbana, do IESA/UFG, 

João Batista de Deus. 
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O Parecer Técnico Documentoscópico realizado pelo perito Paulo Cesar de 

Menezes Póvoa, em 06.11.1995, na planta do St. Bela Vista, atual Bueno, onde se localiza o 

objeto da demanda, foi conclusivo: “[...] Este perito conclui que sobre a planta motivo desta 

perícia efetivou-se uma forjicação por acréscimo, ao se fazer nela inserir a expressão “Par-

ticular”, aposta na região do vale do córrego Vaca Brava [...]” (GOIÂNIA, 1996, p. 34-50).

No Estudo Urbanístico-Histórico-Comparativo do Setor Bueno, as autoras 

realizaram análise urbanística do plano de parcelamento da gleba de 2.516.800 m² e respec-

tiva planta e memorial descritivo, aprovados pelo Decreto nº 19/1951. Esses documentos 

foram confrontados, detalhadamente, com as informações geradas pelo geoprocessamento 

de 5 (cinco) plantas do Setor Bueno, sendo três fornecidos pelo CRI 1ª Zona de Goiânia, uma 

planta aerofotogramétrica de agosto de 1993 fornecida pelo Iplan, atual Seplam e a planta 

heliográfica, fornecida pelo DES, atual Saneago, concluindo-se que:

[...] 1 – O estudo comparativo dos 5 (cinco) mapas em questão aponta que o mapa arquivado 
no CRI 1ª Zona, assinado pelo arq. Werner Sonnenberg, é o que mais se aproxima do memorial 
descritivo elaborado pelo eng. Tristão Fonseca Neto, CREA/4R 1.230. 2 – Na planta aerofoto-
gramétrica do IPLAN e no mapa arquivado no CRI 1ª Zona que o IPLAN reconhece como sen-
do o mapa “original”, não há área destinada a parque, como consta no memorial. Nos demais 
mapas, a área do parque é a cabeceira e a parte superior do vale do córrego Vaca Brava. 3 – A 
diferença de alteração do traçado das quadras da planta aerofotogramétrica do IPLAN para a 
planta heliográfica do DES é muito grande, com redução da área de arruamento de 22,73% para 
15,71%, bem como de áreas públicas institucionais de 11,80% para 4,65%, [...] que pertencem 
a particulares devido a vendas e doações. 4 – Deduz-se que o aumento de quadras foi causado 
pelo loteamento de praças, áreas verdes e destinadas a equipamentos urbanos e comunitários. 
[...] (QUEIROZ et al., 1996, p. 10-11; MARTINS JÚNIOR, 1996, p. 95-107).

O Parecer do Núcleo de Apoio Jurídico da Semma, emitido pelo Adv. Ricardo 

dos Santos, OAB/GO 9.368, a partir dos pareceres anteriores, constituiu a conclusiva prova 

jurídica sobre a natureza e a destinação da área compreendida entre as Avs. T-15, T-9, T-5, 

T-3 e Rua T-66, no Setor Bueno, nesta capital, verbis:

[...] As quadras “A” e “B” do Parque Vaca Brava encontra-se no rol de logradouros públicos rela-
cionado na planta e no memorial do Setor Bela Vista, aprovado pelo Decreto nº 19, de 24.01.51, 
caracterizando-se como espaço livre ambiental, portanto, de domínio público municipal.
O Cartório do 3º Ofício fez publicar o Edital de Inscrição de Loteamento no DJ de 17.02.51 
(anexo a este parecer), no qual, o loteador tornou pública a relação das áreas privadas coloca-
das no comércio (res in commercium), totalizando 3.111 (três mil, cento e onze) lotes.
A prova técnica juntada ao presente parecer, produzida pelo geoprocessamento da carta aero-
fotogramétrica e dos mapas arquivados no cartório e nos órgãos oficiais, comprova que o rol 
dos bens colocados no comércio perfaz 65% da gleba, e que o restante 35% se enquadra no 
rol dos que estão fora do comércio. 
Conclusão: as quadras “A” e “B” do Parque Vaca Brava são de domínio público, não poden-
do ter sua destinação alterada; impõe-se medida de cancelamento da averbação, matrícula e 
inscrição que deverá ser realizado por ato judicial, via ação do Ministério Público, guardião 
da ordem jurídica e dos interesses difusos. [...] (SANTOS, 1996, pp. 60, 74-75; MARTINS 
JÚNIOR, 1996, pp. 95-118 e 165-180).
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Os pareceres jurídicos e técnicos elaborados pela Semma, o parecer crimi-

nalístico na Planta do Setor Bueno, assim como a cópia heliográfica autenticada da planta 

original de urbanização do Setor Bueno, elaborada pelo DES, em 1968, fornecida pela Sane-

ago, via Ofício SUMES nº 2.534/95, comprovaram:

[...] As diferenças entre o mapa produzido pelo DES, em 1968, e o mapa atual [que sofreu o 
processo de fraude comprovada pela perícia criminalística] estão nas porcentagens de áreas 
públicas. Naquele, o total era de 34,08%; neste, o total é de 20,36%. Disto se vê que as áreas 
privadas, que em 1968 perfaziam 65,92% do total, em 1968 passaram para 79,64%, acusando 
um aumento de 13,72%. De outra perspectiva, constata-se um decréscimo de 40,25% das 
áreas públicas. É a apropriação do público pelo privado. [...] (DEUS, 1996, p. 115).

As provas produzidas demonstraram cristalinamente que a alienação do 

Parque Vaca Brava ocorreu no contexto histórico mais amplo de privatização, mediante 

alienação ilegal, da expressiva quantia de 356.630,56m² de espaços livres públicos do Setor 

Bueno. Além disso, a área objeto da demanda foi privatizada ao arrepio de todas as normas 

constitucionais e infraconstitucionais, da doutrina e da jurisprudência sobre os bens públicos, 

como se expôs detidamente na Seção 2.1. E, mais grave, referida alienação se efetivou por 

meio de fraude, adentrando a seara penal (PÓVOA, 1995).

3.3.2.2 A demanda judicial 

O processo administrativo nº 8.899.703/95, contendo toda a documentação 

produzida pela Semma, foi protocolado no MP-GO, que ajuizou ACP com pedido liminar 

de anulação das escrituras e do registro de alienação de lotes nas áreas das quadras “A” e 

“B” do Parque Vaca Brava. A ação foi recebida pelo juiz da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda 

Pública Municipal, que proferiu sentença, na qual se destaca o primeiro item do decisum, a 

seguir transcrito (grifos nossos):

[...] proibir o Município, através do IPLAN, de conceder alvará de construção e ampliação 
para as quadras “A” e “B” no Setor Bueno, até o final do julgamento desta ação. De igual ma-
neira, ficam proibidos os demais réus de levantar quaisquer obras nas áreas acima questiona-
das, sob pena de incorrerem, inclusive o Município de Goiânia, na multa de R$ 1.000,00 (um 
mil reais) por dia [...]. (GOIÁS, 1996. In: MARTINS JÚNIOR, 2008, p. 85-88)5.

Os réus da sentença supramencionada, ou seja, os pretensos proprietários par-

ticulares dos 22 lotes da quadra “A” (entre as Avs T-10 e T-9) e o único “proprietário” dos 12 

lotes da quadra “B” (cabeceira do córrego Vaca Brava), insatisfeitos, interpuseram recursos 

para derrubar a sentença, sendo derrotados na primeira tentativa. Na segunda, via Agravo 

de Instrumento nº 12.934-4/180, o desembargador Noé Gonçalves Ferreira, do TJ-GO, ao 

“negar os pedidos” formulados pelos pretensos proprietários, com apoio unânime da turma 

5 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Sentença. Ação declaratória de nulidade da cadeia dominial dos lotes 1 a 22 da quadra “A” 
e dos lotes 1 a 12 da quadra “B” do Setor Bueno. Autos nº 9.700.867.625. 1ª Vara Fazenda Pública Municipal.Juiz João 
Ubaldo Ferreira. Decisão proferida em 1996, às fls. 135-42 dos autos. In: MARTINS JÚNIOR (2008, p. 85-88).
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julgadora e do Procurador-de-Justiça, reformou a sentença proferida pelo juiz João Ubaldo 

Ferreira, excluindo do Acórdão tão só o primeiro item do r. decisum, que se referia à proibi-

ção do Município de Goiânia expedir alvarás de construção na área do Parque Vaca Brava.

Contraditoriamente, a 3ª Turma da 2ª Câmara Cível do TJ-GO justificou que, 

ipsis litteris:

[...] A atribuição de efeito suspensivo ao recurso invalida a proibição do Município de ‘con-
ceder alvará de construção e ampliação’, mas isso não significa que o Município esteja 
sendo autorizado a conceder alvará para construção que venha causar dano ao meio am-
biente ou que fira dispositivos outros, de qualquer natureza, que haveriam de ser observados, 
obviamente. A responsabilidade que lhe pesa, como ente público, constitui garantia, por 
certa, a afastar o periculum in mora suscitado para a concessão da liminar. Nem significa, tam-
bém, para que o agravante promova edificação que não atenda aos reclamos legais.
Assim, dou provimento ao agravo interposto para o fim de cassar a decisão fustigada, na par-
te em que restringiu os direitos de proprietário do agravante mediante a emissão dos co-
mandos de “proibir o Município de Goiânia de conceder alvarás de construção e ampliação para 
as quadras ‘A’ e ‘B’, no Setor Bueno e de proibir os demais réus de levantar quaisquer obras 
nas áreas acima questionadas” [...]. É o voto. [...]. (GOIÁS, 1998a, fls. 8-9)6 (grifos nossos).

O acórdão transcrito, de óbvia ambiguidade, produziu efeito contrário à 

defesa do Parque Vaca Brava e permitiu a continuidade de “edificações ilegais” na quadra 

“A”. A decisão satisfez a vontade dos dilapidadores do parque. A 3ª T. da 2ª C.C. do TJ-GO 

se omitiu e não decidiu o que lhe competia, qual seja, proibir o município de Goiânia de 

autorizar obras de dilapidação do Parque Vaca Brava. Agiu como Pilatos diante da turba 

enfurecida de grileiros e entregou o restante do parque à sua própria sorte. O famigerado 

acórdão teve o condão de retornar à situação fática da área sub judice ao status quo anterior 

às ACPs impetradas pelo MP, em atendimento à petição protocolada pela Semma e pela 

APVB na 15ª Promotoria de Justiça de Goiânia.

Posteriormente, nas gestões seguintes ao ajuizamento da demanda, a Prefei-

tura seguiu promovendo atos afrontosos à legislação e atentatórios ao Patrimônio Ambiental 

de Goiânia. Simultaneamente à publicação do referido acórdão, o Município concedeu no-

vos alvarás de construção e de funcionamento a toda sorte de empreendimentos na quadra 

“A”, verbi gratia, galerias comerciais, concessionárias, shopping e supermercado. O Poder 

Local desconsiderou por completo o Decreto nº 19/51, os documentos oficiais e as provas 

produzidas em juízo de que as duas quadras integram a mesma área do Parque Vaca Brava, 

cuja alienação se efetivou mediante fraude no mapa do Setor Bueno, sobejamente provada, 

fato esse do mais amplo domínio público, verbis (grifamos): “[...] Como ficou demonstrado 

que a planta do imóvel foi adulterada, o juiz determinou que fique valendo para a área 

a escritura arquivada no Cartório da 1ª Circunscrição de Goiânia, de 11 de janeiro de 1951 

[...]”(O POPULAR, 2004, Cidades, p. 5)7. 

6 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Acórdão. Recurso de Agravo de Instrumento nº 12.934-4/180 (9700867625). Agravante: 
Gary Alano Bureli Burrel. Agravado: Ministério Público. 3ª T. da 2ª C.C. Rel.: Des. Noé Gonçalves Ferreira. Julg. 17 mar. 
1998a. 11 p. (mimeo).
7 O POPULAR. Justiça decide que área do Vaca Brava é pública. Goiânia, 15 jul. 2004, Cidades, p. 5.
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E ainda: “[...] Após análise de perícia técnica da planta do loteamento Setor Bela 

Vista, o laudo constatou que foi inserida posteriormente a palavra “particular” no mapa, na 

região do córrego Vaca Brava [...]” (DIÁRIO DA MANHÃ, 2004, Cidades, capa e p.2)8.

Transitou em julgado na 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, dessa feita, 

com desfecho favorável à recuperação da área da quadra “B”, na cabeceira do córrego Vaca 

Brava, a ação ajuizada em ACP requerida pela Semma, de anulação da escritura de alienação 

da área do Parque. A sentença definitiva foi prolatada em 22.06.2004 pelo juízo daquela Vara 

do Fórum da Comarca de Goiânia, que anulou todos os decretos de alienação da área do 

Parque e declarou válido o Decreto nº 19, de 24.01.1951 de aprovação do Setor Bela Vista, 

atual Bueno, inscrito sob o nº 15 no CRI 1ª Circunscrição da Goiânia – a planta e o memorial 

– e, consequentemente, validou legalmente tudo o que neles continha, incluindo, por óbvio, 

os bens públicos de uso comum do povo, como a área do Parque não só na quadra “B”, na 

cabeceira do manancial de mesmo nome, mas também a quadra “A” entre as Avs. T-10 e T-9.

Especificamente, o juiz anulou a escritura e o registro dos lotes da quadra “B” 

em nome do pretenso proprietário particular. Em consequência, foram anulados o Decreto 

nº 99, de 14.02.1974, o Decreto nº 612, de 08.11.85 e o Decreto nº 1.233, de 16.10.1987, 

expedidos pelo Município, de alienação, desmembramento, remembramento, concessão de 

alvará de construção e aprovação de “Projeto Diferenciado de Urbanização – PDU”, verbis:

[...] Declaro a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada aos 08 de setem-
bro de 1976, fls. 169, do Livro n. 1055, do Cartório do 21º Ofício de Notas da Comarca do 
Rio De Janeiro - RJ, nas Matrículas nº 7.818, 7.819, 7.820, 7.821, 7.822, 7.823, 7.824, 7.825, 
7.826, 7.827 e 7.829, do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição desta Comarca. 
E ainda, declaro a anulação do DecretoMunicipal nº 099, de 14 de fevereiro de 1974 e do 
Decreto Municipal nº 1.233, de 16 de outubro de 1987, com o cancelamento da Averbação 
nº 5.378, fls. 78/ 19, à margem da Inscrição nº 15. [...]. (GOIÁS, 2004)9 (grifamos).

3.3.2.3 Conexão e litispendência salvaguardam o restante do parque

Decorre do exposto que, ao declarar válidos os Decretos nº 19/1951 e a ins-

crição nº 15 no CRI competente, não há que se falar em quadras “A” e “B”, mas uma só área 

pertencente ao mesmo objeto – alienação do Parque Vaca Brava – ou mesma causa pretendi – 

anulatória da escritura de alienação ilegal de um Parque – o acórdão da 3ª Turma da 2ª Câmara 

Cível do TJ-GO, in casu, violou o princípio legal da conexão, estabelecido no art. 103 do CPC, 

que diz: “[...] reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a 

causa de pedir [...]”. Violentou também o art. 301, § 1º do CPC, que ordena: “[...] verifica-se 

litispendência e a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada [...]”.

8 DIÁRIO DA MANHÃ. ‘Vaca Brava é do povo’. Goiânia, 16 jul. 2004, Cidades, capa e p. 2.
9 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Sentença transitada em julgado. Ação indenizatória nº 960.207.488. Waldir Rodrigues do 
Prado contra o Município de Goiânia. 2ª Vara Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia. Juiz Fabiano A. de 
Aragão Fernandes. 22 jun. 2004. Disponível em: <http://www.tjgo.jus.br/index.php?sec=consultas& item=processual&&i-
tem=processual&<subitem=primeiro&acao=consultar>. Acesso em: 07 dez. 2012.
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E mais, o referido acórdão tripudiou o art. 105 do CPC: “[...] Havendo cone-

xão ou continência, o juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar 

a reunião das ações, a fim de que sejam decididas simultaneamente [...]”.

De acordo com a doutrina do professor de Direito Civil e Direito Processu-

al Civil, desembargador do TJMG, Elpídio Donizetti, o litisconsórcio pode ser inicial ou 

incidental (ulterior), sendo o primeiro, formado na petição inicial e, o segundo, aquele que 

poderá se formar de outras maneiras, dentre elas, pela conexão (arts. 103 a 105 do CPC), 

quando se determina a reunião das demandas para processamento conjunto ou, ainda, na 

denominada intervenção iussu iudice, instituída pelo art. 147, parágrafo único, do CPC, que 

ocorre por determinação do juiz para que o autor promova a citação de todos os litisconsortes 

necessários, dentro do prazo que assinalar, sob pena de declarar extinto o processo.

Assim, a hipótese do caso em apreço é de litisconsórcio necessário e unitário, 

pois decorre de imposição legal do art. 10, § 1º do CPC, que se refere a ações que versem 

sobre direito real imobiliário ou, ainda, à natureza jurídica da causa, ao requer uniformidade 

da decisão para todos os que figuram no mesmo polo da relação processual.

Trata-se, no caso, de ação anulatória de venda de imóveis localizados em 

UC, pois “[...] a decisão da lide é a mesma para o alienante e para o adquirente, [bem como] 

propende a acarretar obrigação direta para terceiro, a prejudicá-lo ou a afetar seu direito 

subjetivo [...]” (DONIZETTI, 2012, p. 177-8).

Os operadores da lei, portanto, omitiram-se na aplicação de instrumentos 

legais disponíveis e permitiram a dilapidação do restante do Parque Vaca Brava. Senão 

vejamos. Deve o juiz, de ofício, a qualquer tempo, declarar nulo, de pleno direito, por vício 

de origem, qualquer contrato de alienação de qualquer bem resextra commercium; não o fez! 

Cabe à parte que ajuizou a ACP, por seu agente político tutor da lei, requerer a reunião das 

ações, para que elas tivessem o mesmo desfecho; não o fez!

O resultado é do mais amplo conhecimento público: as quadras “A” e “B” 

pertencentes ao mesmo objeto da lide, um parque público de uso comum do povo, inaliená-

vel, indisponível, inapropriável e imprescritível, foram tratadas incorretamente como bens 

jurídicos diferenciados, em ações estranhamente apartadas, para produzir resultados ao agra-

do dos agentes produtores do espaço urbano, que se apropriaram da UC com o fim ilícito de 

ganhos econômicos e lucros privados. 

3.3.2.4 Implicações da Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico

O contrato de alienação dos mencionados “lotes” das quadras “A” e “B” do 

Setor Bela Vista, atual Bueno é um exemplo de Negócio Jurídico que foi declarado nulo por 

sentença jurídica transitada em julgado. O decisum se fundamentou na ausência de vários 

pressupostos de validade do negócio jurídico, estabelecidos no art. 166, II, VI, do CC: “[...] 
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é nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; não 

revestir a forma prescrita em lei; tiver por objeto fraudar lei imperativa [...]”.

No caso em estudo, a ilicitude do objeto se reveste de aspectos relacionados 

à moralidade e aos bons costumes, que se expressa na conduta criminosa de fraudar docu-

mento público, qual seja, a comprovação pericial de adulteração do mapa do loteamento 

fazendo-se inserir o termo particular em área destinada a parque público. A alienação da UC 

resultou de conduta que tinha o objetivo de fraudar lei imperativa, constante do ordenamento 

jurídico que gravou a área como parque, res extra commercium, bem público inalienável, 

indisponível, inapropriável e imprescritível. 

As práticas visando a fraudar os gravames protetores do bem público em 

questão são tipificadas e punidas no Código Penal e na Lei de Improbidade Administrativa 

– LIA nº 8.429/1992 como crimes contra o patrimônio público e a administração pública, 

além dos ilícitos ambientais previstos na LCA nº 9.605/98. Os agentes envolvidos atuaram 

em conluio, com objetivos ilícitos, dentro e fora do Poder Público. Há prova, produzida em 

juízo, da prática dos crimes de fraude no mapa do St. Bueno e falsificação da escrituração 

do livro de Registro do Cartório, bem como do arquivo público da Prefeitura (art. 171, I, 

p.u., CP). Há indícios evidentes de formação de quadrilha (art. 288, CP) e de enriquecimento 

ilícito dos agentes públicos e particulares envolvidos (art. 12 da LIA).

Outro pressuposto de validade ausente na formação do negócio jurídico em 

comento é quanto à impossibilidade jurídica do objeto. As provas produzidas administrati-

vamente e em juízo atestaram que as escrituras de compra e venda assinadas pela empresa 

Coimbra Bueno e Cia Ltda. com os adquirentes particulares têm como objeto os “lotes” das 

quadras “A” e “B” que não integram o rol res in commercium, e sim o rol res extra commer-
cium, ou fora do comércio do loteamento aprovado pelo Decreto nº 19/1951, devidamente 

inscrito sob nº 15 no CRI competente. O Parecer da lavra do Chefe de Apoio Jurídico da 

Semma, Adv. Ricardo dos Santos, fundamentou a sentença do juiz Fabiano A. de Aragão 

Fernandes, atestando a impossibilidade do negócio jurídico realizado pela empresa lotea-

dora. O art. 166, II do CC diz: “[...] é nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível 

ou indeterminado o seu objeto [...]”. O reprovável procedimento da empresa envolvida sub-

meteu o contrato de alienação dos imóveis firmados com terceiros adquirentes à nulidade 

plena e absoluta. Tal nulidade pode ser arguida por pessoa do povo interessada ou por agente 

legitimado – MP ou ONG legalmente constituída, ou mesmo de ofício pelo juiz natural da 

Comarca de Goiânia, em qualquer tempo. Em face do interesse comum a todos, o direito 

sobre o bem público em questão não prescreve e possui efeito ex tunc, retroagindo à data da 

realização do negócio nulo.

Pelas razões apresentadas, é desejável e necessário que o órgão gestor da 

referida UC reclame o domínio da área da quadra “A” do Parque (entre as Avs. T-9 e T-10), 

delimite a ZA em todo o perímetro legal da UC e faça referência à demanda em tramitação 
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na 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal. O registro do histórico da demanda pelo resgate 

de parte da UC, a luta da Semma contra a grilagem das AVUs de Goiânia, com amplo apoio 

da comunidade, via associações de amigos e protetores dos parques, são elementos cons-

cientizadores estratégicos que, mencionados no Plano de Manejo, colaboram para a gestão 

sustentável. Mas, omitindo-se na defesa do bem público de uso comum do povo, o órgão 

ambiental convalida práticas de dilapidação, danosas ao erário e ao Patrimônio Ambiental, 

realizadas no passado, por comissão, passíveis de repetição no futuro.

3.3.2.5 Propriedade Aparente: instituto de proteção, não de agressão!

A ACP com pedido liminar de anulação das escrituras e do registro de aliena-

ção dos “lotes” das quadras “A” e “B” do Parque Vaca Brava, ajuizada desde os idos de 1995 

na 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia, está devidamente anotada 

na inscrição dos lotes no CRI competente. Os adquirentes de referidos imóveis têm conhe-

cimento da litigiosidade da coisa, não podendo alegar ignorância (art. 457 do CC); portanto, 

se a conhece, presume-se que os adquirentes de “lotes” da quadra “A” assumiram o risco da 

evicção. O art. 447 do CC prescreve que o alienante responde pela evicção, sendo obrigado 

a resguardar o adquirente dos riscos da perda da coisa para terceiro, por força de decisão 

judicial ou administrativa, em que fique reconhecido que aquele não era o legítimo titular do 

direito que convencionou transmitir, atribuindo-se a outrem a dominialidade do imóvel por 

causa jurídica preexistente à celebração do contrato de compra e venda de “lotes” da quadra 

“A” de um parque, bem público de uso comum do povo.

De acordo com a doutrina de Rosenvald (2006) e com esteio nos arts. 447, 

474, 475 e 553 do CC, a evicção é um instituto do direito objetivo do princípio da garantia, 

segundo o qual, é dever do alienante assegurar ao adquirente o uso e gozo do bem alienado. 

O adquirente, não sendo conhecedor da litigiosidade da coisa, tem o direito de denunciação 

da lide ao alienante, de acordo com o art. 456 do CC, que dispõe “[...] para poder exercer o 

direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou 

qualquer dos anteriores, quando e como lho determinarem as leis do processo [...]”.

À evidência dos fatos e fundamentos da questão em comento, se esquematiza 

na figura 39 que os adquirentes de “lotes” da quadra “A” do Parque assumiram o risco da 

evicção em face da reivindicatória em andamento no foro competente, excluindo o alienante 

de restituição das verbas indenizatórias mencionadas no art. 459 do CC, menos o preço rece-

bido pelo “lote”, que continua sendo devido pelo alienante ao adquirente. Para que aquele fi-

que também exonerado dessa última obrigação, faz-se mister constar no contrato de compra 

e venda expressa cláusula de irresponsabilidade, acompanhada da ciência de reivindicatória 

em curso, renunciando o adquirente à toda garantia.
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Fig. 39. Implicações da evicção, baseadas no direito objetivo do princípio da garantia: dever do alienante assegurar ao 
adquirente o uso e gozo do bem alienado, cf. arts. 447, 474, 475 e 553 do CC.

Ora, o caso em estudo de demanda pelo domínio do parque é do mais 

amplo conhecimento público, reiteradamente veiculado pelos meios de comunicação. A 

ação reivindicatória está devidamente anotada à margem dos registros dos imóveis no CRI 

competente. Absurdo admitir, na espécie, a Teoria da Propriedade Aparente, que se aplica às 

aquisições realizadas entre vendedores e compradores de imóveis, que são necessariamente 

levados ao registro em cartório, obviamente a título oneroso. A mencionada teoria é um 

instituto legal que visa a um só objetivo: promover a garantia e a estabilidade do setor 

imobiliário mediante proteção do adquirente de boa-fé, evitando filigranas jurídicas que 

nada têm a ver com os fatos que se relacionam ao Parque Vaca Brava. Neste caso concreto, 

o negócio jurídico, fraudulento, está viciado por causas anteriores e contemporâneas à 

formação dos contratos de alienação.

Deve-se atentar para um aspecto curioso. A Propriedade Aparente de um bem 

se consume com a omissão ou, às vezes, até com a participação daquele que seria o verda-

deiro proprietário do imóvel, com o objetivo de ludibriar o ingênuo adquirente. No caso 

em estudo, a alienação do Parque Vaca Brava, iniciada durante a vigência de governos di-

tatoriais nos idos das décadas de1970 e 1980, caracterizou exatamente a ação do Município 

em tratar o objeto da demanda como res in commercium, como se atesta no Decreto nº 99, 

de 14.02.1974 de desmembramento e parcelamento das quadras “A” e “B”, no Decreto nº 

612, de 08.11.85 de remembramento da quadra “B” e no Decreto nº 1.233, de 16.10.1987, 

de concessão do alvará de construção de uma dúzia de prédios na quadra “B”. Depois, com 

a democratização da sociedade, premido pela opinião pública e pela comunidade, na ação 

indenizatória nº 960.207.488 ajuizada pelo pretenso proprietário da quadra “B”, Waldir Ro-

drigues do Prado contra o Município, transitada em julgado na 2ª Vara da Fazenda Pública 

Municipal, a Prefeitura admitiu tratar-se de res extra commercium. 

Outros atores da demanda em comento foram chamados a atuar. Trata-se do 

povo que é o verdadeiro titular do domínio do Parque – o terceiro reivindicante ou evictor 

– que pode se fazer representar, tanto pelo Município como por qualquer ente legitimado 

previsto no art. 5º da LACP ou pelo agente tutor da lei, cf. art. 127 da CF. Por sua vez, tem-

se que os contratos de alienação de imóveis localizados na área do Parque, firmados pela 
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loteadora Coimbra Bueno – alienante – com adquirentes dos “lotes” das quadras “A” e “B”– 

evictos – encontram-se em litígio, na devida ação reivindicatória interposta pelo Parquet 
por representação do município de Goiânia, via Semma, com amplo e irrestrito apoio da 

comunidade, via APVB – os terceiros reivindicantes ou evictores.

A demanda judicial em comento se refere às áreas das duas quadras e que, por 

pura conveniência processual, ao arrepio da conexão e da continência, foi desmembrado em 

processos distintos. Na 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, foi proferida sentença de anu-

lação da escritura dos 12 lotes da quadra “B”, que o alienante Coimbra Bueno emitiu a favor 

do adquirente Waldir Rodrigues do Prado. Esse, o evicto, curiosamente, não chamou à lide 

o alienante. A sentença reintegrou o Município, o evictor, na posse e no domínio do imóvel. 

De outra sorte, a demanda referente à quadra “A” permanece em trâmite na 

1ª Vara da Fazenda Pública Municipal. As causas de nulidade desse negócio jurídico são as 

mesmíssimas do negócio jurídico solucionado na 1ª Vara. São negócios viciados por causas 

anteriores ou contemporâneas à formação dos contratos de alienação dos lotes das duas qua-

dras, por inexistência de requisitos subjetivos, objetivos e formais, como já exposto alhures 

– titularidade do bem de uso comum, res extra commercium e fraude no mapa, acarretando 

a sua nulidade tanto absoluta como relativa. A continuidade de tais negócios jurídicos repre-

senta, por isso, abusiva transgressão a preceito de ordem pública, que deve ser corrigida a 

qualquer tempo – a depender do grau de consciência da sociedade vilipendiada – produzindo 

efeito ex tunc, retroativo à data da escrituração ilegal.

Assim, fere o brio da cidadania, alienações de áreas e construções em um 

parque, ao arrepio da mais clara, nítida e objetiva norma legal, jurisprudencial e doutrinária. 

Aos olhos de quem queira ver, tais práticas espúrias são um desestímulo ao cidadão probo, 

que leva vida digna para adquirir um modesto lote residencial na cidade, ao passo que agentes 

infratores esbulham o patrimônio público em parcelas de milhares de metros quadrados de 

AVUs destinadas ao uso coletivo.

3.3.3 O caso do Bosque dos Buritis

O Parque dos Buritis, atual Bosque dos Buritis, foi criado pelo art. 1º, § 1º do 

DL nº 90-A/1938, com área de 400 mil metros quadrados. Trata-se de um bem público de 

uso comum do povo, dotado de características peculiares, discutidas na Seção 2.1 e consa-

gradas no ordenamento constitucional, civil, urbanístico e ambiental.

Não obstante o óbice legal, a referida UC teve sua área reduzida para apenas 

124.800m2 e sua ZA foi delimitada com apenas 100m. Na área remanescente do Parque dos 

Buritis ainda se instalou, dentro dela, os prédios e estacionamentos da Assembleia Legislati-

va do Estado de Goiás e do Museu de Arte de Goiânia. Além dessas instituições, contribuí-

ram para a dilapidação do parque, paradoxalmente, outras do Poder Judiciário, quais sejam, 

o Fórum da Comarca de Goiânia e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, na senda do 

Poder Legislativo Estadual, edificando suas sedes dentro de área integrante do Patrimônio 

Ambiental de Goiânia (figura 40).
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Fig. 40. Zona de Amortecimento do Bosque dos Buritis de 100m estabelecida no Planejo de Manejo
       (Fonte: Goiânia, 2005, p. 29).

A Assembleia Legislativa de Goiás descumpriu as medidas legais de 

recuperação do Bosque dos Buritis, em afronta à legislação pertinente e, em especial, o 

Protocolo de Intenções firmado em conjunto com o Município de Goiânia, via Semma e com 

o MP-GO, em 25.04.1995, pelo qual consideraram, reconheceram e resolveram: 

“[...] considerando que a atual área onde foram edificadas suas instalações pertence ao 
Município de Goiânia, como área verde de preservação e, portanto, de uso comum do povo; 
[...] que ao longo dos anos o Poder Público deu a essa área uso diferenciado, depredando 
e devastando espécies nativas do Bosque [...]; o reconhecimento da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa de Goiás da necessidade de devolver a área ocupada indevidamente 
[...]; resolvem dar início ao processo de retomada da área verde pertencente ao Bosque dos 
Buritis, com a demolição do anexo ao Palácio Alfredo Nasser, antes destinado às instalações 
de uma agência da Caixa Econômica Estadual [...]” (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 259-60).

Ao invés de prosseguir na execução do compromisso supra, o parlamento 

goiano ampliou suas instalações na área verde, com a construção de anexos ao prédio 

principal, desrespeitando, inclusive, liminar de suspensão de tais obras (Goiás, 1998b)10.

A história dessa UC é o registro, de per si, de fatos extremamente gravosos à 

integridade do Patrimônio Ambiental de Goiânia. Tais fatos estão a revelar a debilidade do 

10 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Concessão de Liminar em Ação Popular de Suspensão de Obras do Anexo da Assembleia Legislativa. 
Autos nº 126/98. Associação dos Protetores do Bosque dos Buritis contra Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. 1ª Vara da Fazenda 
Pública Estadual. Liminar proferida pela 2ª juíza Elizabeth Maria da Silva, em 11 maio 1998b. In: MARTINS JÚNIOR (2010, p. 261-2).
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Poder Local na defesa do patrimônio social, além da inoperância na manipulação dos instru-

mentos legais previstos na LSNUC que asseguram, no caso concreto, a possibilidade de uma 

ZA superior à faixa de 100m atualmente delimitada no Plano de Manejo.

Como se argumentou na Seção 3.2, o município de Goiânia se abstém de apli-

car os instrumentos legais, previstos e regulamentados pela Resolução Conama nº 428/2010, 

que dispõem sobre o licenciamento ambiental de atividades urbanas no entorno do Bosque 

dos Buritis. 

Em face do exposto neste caso, mais razão se assiste à formulação integral 

do instrumental de controle e gestão das UCs, a ser constituído nos Planos de Manejo, nas 

ZAUCs e nos Corredores Ecológicos, como estratégias de ordenamento territorial e de ges-

tão sustentável da cidade em estudo.

3.3.4 O caso do Parque Zoológico/Lago das Rosas

A apropriação e uso do solo no entorno do Parque Zoológico/Lago das Rosas 

ocorre no contexto da produção do espaço urbano como espaço-mercadoria em Goiânia, 

conforme discutido por Ferreira Júnior (2007). Trata-se de uma região, entre os setores Oeste 

e Coimbra, que sofreu intenso processo de valorização nas últimas décadas, em decorrência 

de investimentos, sobretudo públicos. 

Como se demonstrou anteriormente, o excedente de valor sobre o preço da 

terra ou mais-valia fundiária decorrente de vantagens locacionais, incluídas as amenidades 

ambientais, tem sido apropriado predominantemente por agentes privados que, dentro da 

dinâmica da cidade capitalista, auferindo ganhos máximos com a autorização, pelo Poder 

Público, de índices de ocupação e construção sem a correspondente contrapartida à sociedade 

e transferindo à coletividade os decorrentes impactos ambientais, de trânsito e de vizinhança. 

3.3.4.1 Problematização

O problema da ocupação e uso do solo na área do entorno das UCs, a exem-

plo do Parque Zoológico/Lago das Rosas, que protege a cabeceira do córrego Capim Puba,  

circunscreve-se à desobediência aos parâmetros urbanísticos mínimos, quais sejam:

a O índice de permeabilidade em áreas parceladas e consolidadas, pelo qual 

se define a parcela mínima de solo permeável de até 30% do lote para absorver a água da 

chuva (art. 24, IV da LC nº 031/1994);

a O enquadramento da área do entorno como ZPA-III que compreende as 

faixas de transição, contíguas às UCs, conforme art. 108, III do Plano Diretor, arts. 84 e 85, 

III da Lei de Zoneamento – LC nº 031/1994, arts. 21, III e 24, XIX, “a” e “b” da Lei 

nº 5.735/1980 de Controle e Uso do Solo Urbano;
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a O Jardim Zoológico/Lago das Rosas, Unidade de Conservação, criado 

pelo art. 1º, § 1º do DL nº 90-A/1938. 

Ademais, a ocupação do entorno da UC em referência obriga-se ao cumpri-

mento dos índices máximos de ocupação e de aproveitamento para a ZV-T, fixados nos arts. 

45 e 52 na Lei de Zoneamento de 1980 e ratificados na LC nº 031/1994, quais sejam:

a Os índices máximos de ocupação para a ZV-T variam conforme a cate-

goria de uso e são os seguintes: para a categoria de uso Habitação Singular é 25%; para as 

categorias de uso Comércio e Serviço e Lazer é 15%.

a Os índices máximos de aproveitamento para a ZV-T são os seguintes: 

0,5 para a categoria Uso Habitacional Singular; 0,3 para a categoria Uso Comercial e 

Serviço e Lazer.

De acordo com os parâmetros de uso do solo, instituídos na cidade em tela, 

desde o seu planejamento original, não seriam admitidos projetos com enquadramento na 

Zona de Comércio e Serviço-1 (ZCS-1), que permite uso para Habitação Coletiva, com 

índice de ocupação de 100% e índice de aproveitamento de até 3 (três), no entorno de uma 

UC (ZPA-II ou ZV-C) ou em APPs de nascentes e margens de mananciais (ZPA-I ou ZV-P).

Repare: até mesmo empreendimentos com índice de aproveitamento 

máximo igual a três colidem frontalmente com o uso do solo para a ZV-T. O art. 37 da Lei 

nº 5.735/1980 impede a edificação com mais de um andar em qualquer tipo de Zona Verde 

(ZV), inclusive ZV-T, sendo admitido apenas uso para Habitação Singular, com índices 

máximos de ocupação de 25% e de aproveitamento de 0,5 ou ainda para uso de Lazer, 

Comércio e Serviço, com até 15% de ocupação e 0,3 de aproveitamento (art. 52, da Lei de 

Zoneamento de 1980). 

Tais parâmetros urbanísticos, aplicados na ZA do Parque Zoológico/Lago das 

Rosas, implicam em:

a Taxa de Ocupação (TO), que define a projeção da construção no terre-

no, em porcentagem. Hipoteticamente, considerando um lote com área de 500 m², no caso 

de Comércio e Serviço e Lazer (ZCS-1), teríamos a construção de 500m² no térreo (IO de 

100%); ou se ZV-T, de 75m² no terreno (IO de 15%);

a Índice de Aproveitamento (IA) é o denominado “gabarito”, dado em valor 

absoluto. Exemplificando com o mesmo lote hipotético de 500 m², em uma Zona de Comércio 

e Serviço e Lazer (ZCS-1) de “gabarito 3’’, poder-se-ia construir 1.500 m² de área, mas numa 

ZV-T/ ZCS-1, de “gabarito 0,3’’, o IA = 500 x 0,3 permitiria construir apenas 150m².

O empreendimento, autorizado em 1990, pela Prefeitura de Goiânia no 

entorno do Parque Zoológico/Lago das Rosas, em desconsideração aos parâmetros de uso 

admitidos na faixa de 200m de uma Unidade Conservação (ZV-T ou ZPA-III). A Comissão 

Técnica de Zoneamento do órgão de planejamento do município, que é responsável pela 

análise e aplicação dos critérios de enquadramento do uso do solo, aprovou a edificação em 
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clara afronta aos parâmetros legais. Assim, a Prefeitura concedeu o alvará de construção em 

ZPA-III, com base no artifício do eixo indutor viário para enquadrar como ZCS-1 e autorizar, 

em 20.11.1992, a construção de um Edifício Residencial/Comercial com 2 torres de 29 

pavimentos cada, área construída de 32.882,94m² e insignificante índice de permeabilidade, 

segundo Alvará de Construção nº 1.330/C/91, de 19.11.199l, expedido pela Coordenadoria 

de Licenciamento da Secretaria Municipal de Ação Urbana e revalidado pelo alvará 

nº 1350/R/92 em 20.11.1992 (figura 41).

Fig. 41. Representação esquemática da localização de empreendimento de duas torres de 29 pavimentos cada com 
insignificante índice de permeabilidade, à Al. das Rosas esq. Av. Anhanguera, Goiânia. 

Fonte: Parecer Técnico de fls. 399-422, autos 970.122.5147 6ª Vara Civil, In: Martins Júnior (2010, p. 170).

Em decorrência da violação aos Parâmetros Ambientais para autorização de 

atividades em ZPA-III ou ZAUC (figura 42), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em 

22.04.1995, embargou referido empreendimento, com base no art. 190, § 1º, do Código de 

Posturas – LC nº 014, de 29.12.92, no devido Processo Administrativo nº 9.269.231 (Martins 

Júnior, 2010).

O fundamento urbanístico para adoção de parâmetros de uso do solo ade-

quados à ZV-T ou ZPA-III reside na busca da preservação das características ambientais da 

vertente como, no caso em tela,

[...] o perfil geológico-geotécnico do sistema de drenagem urbana da sub-bacia do braço 
esquerdo do córrego Capim Puba, formado por camadas aluvionares recentes sobrepostas a 
rochas xistosas alteradas, intercaladas superficialmente por argilas de silte rijo e, no interior 
do depósito, por lentes de areia, constituindo um aquífero freático que condiciona a circula-
ção e o armazenamento da água. O perfil do lençol freático nesta sub-bacia apresenta uma 
profundidade de 1,4m, sendo que, no interior do terreno do empreendimento aqui discutido, 
os poços de sondagem comprovaram a existência de uma zona de lençol freático aflorante. 
[...] (Martins Júnior, 2010, p. 171).
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Fig. 42. Perfil esquemático do lençol freático na sub-bacia do córrego Capim Puba, entre a Avenida Castelo Branco e o fundo 
de vale. Fonte: Parecer Técnico de fls. 399-422, autos 970.122.5147 6ª Vara Civil, Goiânia, In: Martins Júnior (2010, p. 172).

A edificação em comento, objeto de demanda administrativa e judicial, foi 

levantado no trabalho de campo, sendo relacionada no ponto 001 do ANEXO 01. A obra se 

encontra em fase final de conclusão, com 02 torres de 31 pavimentos cada e um porcentual 

nulo de permeabilidade.

In casu, tal empreendimento expressa claro conflito entre interesses público 

e privado envolvidos na ocupação de ZPA, enquadrada como ZV-T ou ZPA-III, no caso 

enfocado, que alcançou o Poder Judiciário, tendo o juiz da Sexta Vara Cível da Comarca de 

Goiânia proferido sentença, em 29.04.2002, nos seguintes termos:

[...] A autora foi impedida pelo Poder Público Municipal de construir o empreendimento, 
determinando a paralisação das obras, em 22.04.1995, por contrariar o Código de Posturas e 
as leis ambientais do Município [...]. O Ministério Público Estadual respaldou a posição da 
Prefeitura Municipal, entendo que a área onde estava sendo construído o empreendimento 
em debate é de nascente. [...] A autorização anteriormente concedida pela Prefeitura não a 
impedia de fazer o embargo acima noticiado, vez que o interesse público deve prevalecer e 
o princípio da legalidade, que deve nortear a administração pública, igualmente, deve ser 
observado. [...]
O Parecer Técnico de fls. 399-422 deixou claro que no imóvel adquirido pela autora não 
poderia ocorrer a construção do empreendimento imobiliário em decorrência da proibição 
da legislação do Município [...]. O geólogo João Ferreira de Sousa, que fez parte da equipe 
nomeada por este juízo, afirmou categoricamente, às fls. 894/900 do feito, que a área em 
debate deve ser considerada de preservação ambiental, com váriasnascentes no local. 
[...] O Sr. Perito informa, às fls. 607, que o art. 90 da LC 031/1994 transforma a referida área 
em zona de uso misto de baixa densidade, o que, sem nenhuma dúvida, impediria a edificação 
do empreendimento projetado. [...]Ante o exposto, decreto a rescisão do contrato firmado 
pelas partes [...]. (GOIÁS, 2002)11.

11 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Decisão Judicial na Ação de Resolução Contratual nº 970.122.5147, transitada em julgado 
na 6ª Vara Civil da Comarca de Goiânia. Juiz Carlos Alberto França, em 08abril. 2002. In: MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 203-210.
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As características ambientais suprarreferidas foram constatadas em laudo 

técnico-geológico exigido pelo órgão municipal de planejamento ao empreendedor, resultando 

na seguinte manifestação: “[...] Que o projeto evite construção de garagem no subsolo, uma 

vez que seria necessário rebaixamento do lençol freático [...]” (fls. 255-63 dos autos referidos). 

No entanto, essa recomendação foi desconsiderada, ensejando o embargo da obra pela Semma. 

A ilegalidade do empreendimento foi confirmada por sentença judicial, em face da autorização 

viciada, expedida pela Prefeitura, no ato de concessão do alvará de construção.

Com o advento do Estatuto da Cidade e do novo Plano Diretor de Goiânia, 

o referido empreendimento teve sua construção autorizada mediante TAC celebrado entre 

a 8ª Promotoria de Justiça do MP-GO, o município de Goiânia e a empresa construtora que 

estava impedida de construir por sentença judicial.

A despeito de todas as restrições legais aqui expostas, a obra em comento 

está em fase final de construção, mediante autorização do Poder Público nos exatos termos 

impactantes do projeto embargado em 1995, ou seja, duas torres de 31 pavimentos cada e 

índice zero de permeabilidade, sendo que os imóveis anunciados têm na proximidade e vista 

para o parque os principais atrativos de comercialização (figura 43).

Fig. 43. Vista do Parque Zoológico/Lagos das Rosas, em anúncio do empreendimento de duas torres 
com 31 pavimentos, cada, e “vista privilegiada para um dos nossos mais tradicionais parques”. 

Disponível em: <http://www.investt.com.br/imovel/?id=2880>. Acesso em: 15.out.2012

Diante do exposto, este estudo de caso objetiva levantar os empreendimentos existentes ou 

em implantação no entorno da ZA do Parque Zoológico/Lago das Rosas. Para isso, o autor 

realizou levantamento de campo, a seguir apresentado.

3.3.4.2 Levantamento de Campo

Entre os dias 30 nov. e 19 dez. 2012, o autor realizou visitas de campo e coletou 

os dados constantes do APÊNDICE 01, na qual se relacionam 122 pontos, correspondentes 
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a cada um dos empreendimentos implantados ou em fase de implantação dentro da ZPA-III, 

instituída pelo art. 108, III do Plano Diretor – LC nº 171/2007 c/c os arts. 84 e 85, III da LC 

nº 031/1994 de Zoneamento de Goiânia/GO, que ratificaram os arts. 21, III e 24, XIX, “a” 

e “b” da Lei nº 5.735/1980 de Controle e Uso do Solo Urbano, compreendendo a faixa de 

transição de até 200m, contígua à UC Parque Zoológico/Lago das Rosas, criada pelo art. 1º, 

§ 1º do DL nº 90-A/1938 e ratificada pelos planos diretores subsequentes, entre os setores 

Oeste, Coimbra e Aeroporto.

Cada ponto (1ª coluna) levantado se encontra identificado no anexo citado 

com: coordenada UTME e UTMN, UPS SAD 69 (2ª coluna), obtida com o uso do aparelho 

GPS map 76CSx Garmin, com nível de precisão ±4m; nome da edificação (3ª coluna); 

endereço da edificação (4ª coluna); e informações sobre a edificação (5ª coluna), v.g., 
número de pavimentos acima e abaixo do solo e outras fornecidas pelos porteiros, síndicos 

ou moradores dos edifícios levantados.

No escritório, em ambiente de trabalho Arc View GIS 3.2, realizou-se o 

geoprocessamento das informações, utilizando-se imagens de satélite disponíveis e mapas 

oficiais, aplicando-se as ferramentas do SIGGO web, disponibilizadas na internet pela 

Prefeitura, gerando-se o mapa das ocupações na ZAUC referida.

As informações foram digitalizadas e processadas de acordo com os limites 

de até 200m do perímetro da UC, conforme estabelecido no Plano de Manejo do Parque 

Zoológico/Lagos das Rosas (GOIÂNIA, 2008). 

O resultado comprova uso e ocupação do solo de ZPA-III em confronto 

às determinações legais atinentes. Em todo o perímetro do Parque, fecha-se o cerco das 

edificações verticalizadas, que implicam rebaixamento do lençol freático, impermeabilização 

quase total da área da vertente, descumprimento dos afastamentos exigidos entre as 

edificações, adensamento construtivo em terrenos localizados em vias de acesso local, 

causando impactos de vizinhança, de trânsito e ambiental. 

Todos os impactos constatados se realizam sem a manifestação do órgão 

gestor da UC, como determina o art. 2º, XVIII da LSNUC e do art. 108, III do Plano Diretor 

da Cidade. Há um nítido contraste das edificações desconformes para com as edificações 

conformes. Aquelas são as que violaram os dispositivos do uso do solo de ZPA-IIIou ZAUC; 

essas são as edificações, indicadas neste levantamento como paradigmas, pois possuem até 4 

pavimentos e sem subsolo, autorizadas pelo Poder Local antes do EC/2001. 

Todos os pontos levantados estão identificados e visualizados no mapa apre-

sentado na figura 44. Dos 122 pontos de empreendimentos implantados ou em implantação 

no entorno do Parque Zoológico/Lago das Rosas, em ZAUC ou ZPA-III, apenas os pontos 

números 2, 6, 11, 13,18, 70, 75, 99, 100, 107, 111, 112, 118, 120 e 121 estão de acordo com 

os parâmetros de uso do solo estabelecidos na legislação e, por isso, são identificadas como 

edificações paradigmas. 
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Fig. 44. Edificações em Zona de Proteção Ambiental ZPA-III instituída pelos arts. 84 e 85, III da LC 031/1994 de 
Zoneamento de Goiânia (GO), que ratificaram os arts. 21, III e 24, XIX, “a” e “b” da Lei 5.735/1980 de Controle e 
Uso do Solo e ratificada pelo art. 108, III da LC 171/2007, compreendendo a faixa de transição de até 200m, contígua ao 
Parque Zoológico/Lago das Rosas, criada pelo art. 1º, § 1º do DL 90-A/1938, entre o St. Oeste, Coimbra e Aeroporto.
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3.3.4.3 Considerações parciais 

A realidade que emerge do levantamentoda ZA do Parque Zoológico/Lago 

das Rosas é de adensamento/impermeabilização/verticalização, em contrariedade aos parâ-

metros urbanísticos e ambientais, às diretrizes e aos objetivos do planejamento urbano de 

Goiânia. Por isso, o uso e ocupação do solo em ZPA ou ZAUC em questão promovem:

a Ocupação total do terreno de cada empreendimento, em afronta ao art. 

103, I, II e IV do Plano Diretor;

a Impermeabilização total do solo, em desrespeito ao art. 122, § 2º, III e VI, 

art. 103, IV do Plano Diretor

a Adensamento da cidade, repetindo graves problemas urbanos gerados por 

experiências anteriores, como a do alto do Setor Bueno, ou Bueninho;

a Agravamento do desconforto urbano, inversão térmica, concentração de 

poluentes e, como se discorreu na Subseção 2.2.7.1, dos fenômenos de formação de ilhas de calor. 

As informações contidas nas observações 1, 9 e 10 do apêndice 01 evidenciam 

que as verticalizações se intensificaram após a revitalização da UC Zoológico/Lago das 

Rosas e que, sob a vigência do EC/2001, mediante aplicação do instrumental TDC e OODC, 

os agentes produtores do espaço urbano, in concreto, utilizaram de artifícios legais para 

realizar a apropriação dos benefícios locacionais diferenciados, gerados pelo parque, um 

bem público de uso comum do povo. A esse respeito, é esclarecedora a observação 03 do 

referido anexo, contendo declaração do RT do empreendimento relacionado no ponto 015 do 

anexo 01, segundo o qual “[...] a influência do parque é total na verticalização da obra [...]”. 

Entrementes, o referido empreendimento de 40 lajes concretadas foi implan-

tado em ZAUC ou ZPA-III (art. 108, III, da LC nº 171/2007), em Via Local (art. 22, § 4º da 

mesma Lei), de acesso imediato aos lotes dos moradores, que, inconformados com os pre-

juízos advindos, sobretudo o trânsito e o meio ambiente, demandaram na justiça pelos seus 

direitos. Na ação, o juiz concedeu sentença liminar de embargo da obra, em face do flagrante 

desrespeito ao Plano Diretor de Goiânia: “[...] em 26.11.12, o TJ-GO acatou pedido da ONG 

Mais Ação, representando seis famílias vizinhas e determinou à empresa TCI o embargo 

liminar da construção por não ser compatível com a área [...]” (CARVALHO, 2012, p.3)12.

3.4. Obrigações de reparação dos danos às ZAUCs

A Carta Magna previu que as atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitam os infratores, pessoas naturais ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, além da obrigação de reparar os danos causados (art. 225, § 3º). Assim, os 

usuários, consumidores e agentes produtores do espaço rural e urbano são alcançados pelas 

obrigações decorrentes da legislação vigente.

12 CARVALHO, F. (editor). Obras de edifício de 42 andares são embargadas. Diário da Manhã, Goiânia, 27 nov. 2012, 
Cidades, p. 3.
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3.4.1 Lei do Patrimônio Cultural

De acordo com Granziera (2011), Patrimônio Cultural é o legado das gerações 

precedentes que deve ser transmitido intacto às gerações futuras. A Constituição o define 

no art. 216 como sendo bens de natureza material e imaterial que, individualmente ou em 

conjunto, expressam a identidade, ação ou memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira. Dessa forma, a Carta Magna de 1988 alargou os efeitos protetivos, 

inicialmente previstos no Decreto-Lei nº 25/1937, para incluir os bens imateriais, assim 

como os bens naturais, em consonância com o estabelecido na LSNUC.

O tombamento é um regime jurídico que se constitui importante instrumento 

da administração pública para gravar um bem de valor cultural – seja ele público ou privado, 

de pessoas naturais ou jurídicas, de direito privado ou público – no devido processo admi-

nistrativo, instaurado pela autoridade competente. 

O DL nº 25/37 estabelece os efeitos jurídicos do tombamento, quanto ao 

registro, proteção, transformação, alienação, visibilidade e fiscalização. O registro se realiza 

no devido Livro do Tombo do respectivo bem de valor cultural, gerando as consequências 

da proteção, da segurança e da salvaguarda das características do bem tombado, quais sejam:

a ao proprietário – obrigação de fazer (preservar), de não fazer (abster-se 

de realizar qualquer ação contrária aos objetivos do tombamento) e de suportar o ônus do 

tombamento;

a aos vizinhos – obrigação de não fazer; 

a ao órgão competente – obrigação de fazer, consistente na fiscalização do 

Patrimônio Cultural.

O proprietário e os vizinhos do bem tombado estão sujeitos à incidência do 

art. 17 do DL nº 25/37, que prevê a demolição como consequência logica da obrigação de 

não fazer obra que esteja em desacordo para com os objetivos do tombamento e que cause 

dano ao Patrimônio Cultural tombado.

Ita est, o município de Goiânia, por meio da Semma, apresentou ao órgão 

competente a medida legalmente adequada de instauração do processo de tombamento das 

UCs constantes do Plano Original da Cidade, in litteris:

[...] O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de Goiânia apro-
vou a Resolução nº 004, de 29.08.1994, de Tombamento das áreas verdes constantes do plano 
original de Goiânia e dos planos de loteamento aprovados durante a década de 1950, nos 
termos da Lei nº 7.164, de 14.12.1992, homologado pelo Decreto nº 2.109, de 13.09.1994 
[...] (GOIÂNIA, 2007c, p. 16).

O processo de adensamento e verticalização das zonas de amortecimento – 

ZAs de UCs tombadas pelo Decreto Municipal nº 2.109, de 13.09.1994 – como demonstrado 

anteriormente – configura não só infração administrativa como também ilícito penal contra 

o Patrimônio Cultural da cidade.



249

3.4.2 Lei dos Crimes Ambientais

As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e ao patrimônio cultural 

são tipificadas como ilícitos penais pela Lei de Crimes Ambientais – LCA nº 9.605/98. O 

Poder Público tem o poder/dever de impedir edificações em áreas legalmente protegidas – 

APP, RL, UC, patrimônio cultural etc. – bem como determinar a imediata paralisação de 

processos degradativos usualmente verificados nesses locais, compelindo os responsáveis 

à recuperação ambiental das áreas degradadas, sujeitando o infrator às penas das responsa-

bilizações civis, administrativas e penais descritas no art. 3º, parágrafo único da LCA, nos 

casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal, no interesse 

ou benefício da sua entidade, sendo que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui 

a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

Os processos de degradação decorrentes de ocupações que afrontam a 

Norma de Uso e Ocupação do Solo Urbano podem configurar crimes elencados na LCA 

que tipificam ações contra a fauna (arts. 29 a 37) e a flora (arts. 38 a 53), o ordenamento 

urbano e o patrimônio cultural (arts. 62 a 65), os causadores da poluição e outros crimes 

ambientais (arts. 54 a 61) e contra a administração ambiental (arts. 66 a 69-A). Tais infrações 

são apenadas com detenção ou reclusão, e/ou multa, conforme o tipo, inclusive para quem 

apresentar estudo, laudo ou relatório falso ou enganoso em qualquer procedimento licitatório.

No caso das ocupações das áreas legalmente protegidas serem autorizadas, licenciadas 

ou permissionadas, pelo funcionário público, em desacordo com as normas ambientais, 

configura-se potencial infração contra a Administração Ambiental (arts. 66, 67 e 68 da LCA).

O bem edificado ou o local de valor paisagístico, ecológico, turístico, artís-

tico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental é protegido e 

tutelado pela LCA, que tipifica, na modalidade dolosa, crimes contra o patrimônio cultural, 

fixando as penas aplicáveis ao agente violador da norma protetora, de forma correspondente 

às infrações administrativas praticadas pelo agente infrator.

As ZAUCs são bens tutelados pela LCA que dispõe sobre as sanções aplicadas 

às condutas violadoras da norma: “[...] Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades 

de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, 

independentemente de sua localização. Pena – reclusão, de um a cinco anos [...]”.

Uma vez elaborado o Plano de Manejo e delimitada a ZAUC pelo órgão 

gestor, tem-se um instrumento de controle das atividades potencialmente impactantes sobre 

os atributos especialmente protegidos pelas UCs. Constitui crime ambiental toda ação 

comissiva e/ou omissiva, relativa à atividade impactante dentro da área delimitada da ZA, 

sem o devido licenciamento ambiental ou sem a anuência do órgão gestor da UC. No entanto, 

os gestores das UCs demonstram desconhecer essa particularidade da lei que, segundo Vitalli 

et al. (2009, p. 72), “[...] não tem sido levada ao conhecimento dos proprietários de áreas 
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contidas nas ZAUCs, e não tem sido aplicada pelos órgãos licenciadores [...]”. O exemplo de 

Goiânia, sobejamente exposto em linhas volvidas, atesta essa torpe realidade.

Uma das missões do direito penal é proteger ou tutelar os bens jurídicos mais 

relevantes. As condutas lesivas ao meio ambiente representam um perigo real e potencial 

para a humanidade, tornando-as penalmente relevantes. O constituinte de 1988, sintonizado 

com o seu tempo, previu no art. 225, § 3º a figura penal da pessoa jurídica, que foi regu-

lamentada pelo art. 3º da LCA, de 1998. Antes da edição dessa lei, os artigos 15 a 17 da 

Lei nº 8.884/1994 já possibilitava a responsabilização criminal das pessoas jurídicas por 

infração à ordem econômica, com base no art. 173, § 5º, c/c com o art. 170, VI, que institui 

a defesa do meio ambiente como um dos princípios da atividade econômica, e com o próprio 

art. 225, § 3º, todos da CF.

A questão da responsabilidade penal ambiental das pessoas jurídicas não é 

pacífica entre os doutrinadores e penalistas pátrios, estando em curso um processo de desen-

volvimento e formulação doutrinária que firmará jurisprudência consistente.

3.5 Considerações do estudo de caso 2: tendência à integração dos instrumentos de
      comando-e-controle, inclusive penal, aos de gestão socioambiental

As normas políticas e legais que regulam o meio ambiente e o urbanismo 

no Brasil, conforme exposto, enfatizam o desenvolvimento socioeconômico com qualidade 

de vida, ao preconizar a função socioambiental da propriedade e da cidade, possibilitando 

formular hipóteses de desenvolvimento sustentável. A despeito disso, as experiências 

urbanísticas brasileiras, e goianiense em particular, não ofertam resultados, no balanço geral, 

da aplicação do instrumental de políticas urbanas, instituídos no EC/2001, favoráveis ao 

alcance da tão almejada cidade sustentável. Essa asserção, lançada no capítulo volvido, é 

reafirmada pelo que se deduz do capítulo presente.

A experiência urbanística goianiense caminha rumo à insustentabilidade, pois 

se baseia na mais pura e indesejável expansão física da Macrozona Construída – MzC e da 

supressão das áreas verdes nas Macrozonas Rurais – MzRs. O futuro aponta para uma região 

metropolitana plenamente conturbada, mediante conversão quase total do ambiente natural 

em ambiente edificado ou edificável. Essa tendência metropolitana se reproduz no ambiente 

intraurbano da cidade matriz e adquire nítida marca de reforço à iniquidade, claramente 

expresso na segregação socioespacial de Goiânia. É o que se demonstra na avaliação dos 

estudos sobre as UCs e o resultado do levantamento da ZAUC Parque Zoológico/Lagos 

das Rosas. Os espaços uti universi e extra commercium são apropriados como se fossem 

uti singuli e in commercium, e os serviços ambientais, prestados por tais bens públicos de 

uso comum do povo, geram mais-valia fundiária derivados dos benefícios locacionais. Tais 

ganhos são apropriados privativamente pelos agentes produtores do espaço urbano e os 
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impactos negativos decorrentes – congestionamento do trânsito, impermeabilização do solo, 

formação das ilhas de calor etc. – são socializados, pois não ocorre nem a internalização dos 

custos ambientais, nem a devida e legal contrapartida financeira, correspondente ao exigido 

à aplicação da OODC e TDC, conforme demonstrado em seções anteriores.

Os institutos de gestão das UCs, tanto nas zonas rurais como urbanas, são 

negligenciados pelo Poder Público, que abre mão do controle das atividades i,mpactantes 

desenvolvidas nas ZAs, numa postura omissiva, quando não comissiva, às atividades 

geradoras de efeitos negativos sobre o Patrimônio Social, Cultural e Ambiental, a despeito 

do cabedal de normas legais aplicáveis à sua proteção.

Nas Áreas Urbanas Consolidadas, os estudos de caso demonstram que, em 

Goiânia, as 209 UCs criadas, apesar do expressivo número, não são suficientes para impedir 

a exposição das populações silvestres aos riscos de extinção local. Em parte, esse fator tem 

sua causa na ausência dos Planos de Manejo das UCs (presentes em apenas 06 delas) e na 

falta de delimitação das ZAs (só 02 UCs as delimitaram numa faixa de apenas 100m), bem 

como na inexistência dos Corredores de Migração da Fauna.

Assim, a omissão oficial na aplicação de dispositivos legais disponíveis 

responde pela dilapidação de bens públicos socioambientais e culturais. Os estudos enfatizaram 

os casos dos Parques Vaca Brava, Buritis e Zoológico/Lagos das Rosas. O levantamento das 

ocupações na ZAUC dessa última UC demonstra claramente que a natureza intraurbana 

está submetida a intenso processo de verticalização do seu entorno, em faixa legalmente 

protegida, em desrespeito à vedação prevista na LSNUC e no Plano Diretor de Goiânia. 

A atividade ou empreendimento realizado dessa maneira configura infração ambiental e 

sujeita as pessoas físicas e jurídicas às sanções nas esferas administrativa, civil e penal.

Entrementes, o instrumental de comando-e-controle (CEC), inclusive o penal, 

por si só não previne, quando muito, mitiga o dano ambiental. O efeito preventivo, tanto em 

relação aos conflitos como em relação aos impactos ambientais que, uma vez instalados, 

deflagram consequências negativas, muitas irreversíveis, depende da integração de todas as 

ferramentas de gestão ambiental. Exsurge dos casos estudados, a premente necessidade de 

adoção, na cidade enfocada, de novos instrumentos viabilizadores de práticas mais eficientes, 

complementares ao instrumental criado no EC (art. 2º, IX, X e XI; art. 4º, IV e V; e art. 42-B, 

VII), na perspectiva da apropriação e repartição da mais-valia fundiária, tendo-se em conta 

o valor econômico, social e cultural do Patrimônio Ambiental urbano.
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CAPÍTULO IV

ESTUDO DE CASO 3: O PLANO DIRETOR DA CIDADE REAL SE CONTRAPÕE 
AO DA CIDADE SUSTENTÁVEL

De acordo com o art. 9º do Plano Diretor, o Patrimônio Ambiental de Goiânia 

possui dois componentes, o cultural e o natural. O Patrimônio Cultural é o conjunto de bens 

imóveis de valor significativo, edificações enquadradas como art déco (“arte decô”), par-

ques naturais municipais, praças, sítios e paisagens, assim como as manifestações, tradições 

e práticas culturais que conferem identidade aos espaços urbanos. É constituído pelo acervo 

arquitetônico do centro histórico e pelo primeiro plano urbanístico ou Plano Original da 

cidade, elaborado pelo arquiteto-urbanista Attílio Corrêa Lima, com base nas diretrizes do 

engenheiro-urbanista Armando Augusto Godoy, aprovado pelo DL nº 90-A, de 30.07.1938.

Tanto o Plano Original como o acervo art déco foram tombados pelo IPHAN e 

se localizam no perímetro delimitado pelas avenidas Tocantins, Araguaia e Paranaíba. Fazem 

parte também do Patrimônio Cultural, os Parques Naturais legalmente instituídos como UCs 

de Proteção Integral, localizados dentro do Centro Expandido de Goiânia, que abrange o centro 

histórico e os setores Sul, Oeste, Marista, Bueno, Bairro Popular e Jardim Goiás.

O Patrimônio Natural é o conjunto dos elementos ar, água, solo, subsolo, 

fauna e flora, assim como os fragmentos das fitofisionomias e de ecossistemas do 

bioma Cerrado (art. 106, I, f, do Plano Diretor), que são indispensáveis à recuperação e 

manutenção da biodiversidade, às condições de equilíbrio ambiental e à qualidade de vida. 

As UCs situadas dentro do Centro Expandido, tombadas como Patrimônio Cultural1 e as 

demais AVUs de Goiânia constituem um ativo ambiental de grande potencial, mas que 

carece de investimentos em equipamentos, obras e serviços de consolidação, bem como de 

investimentos em infraestrutura – sistema viário, esgotamento sanitário, coleta de resíduos, 

transporte e acesso, além de pesquisas para o conhecimento da biodiversidade urbana.

4.1 Os mecanismos de gestão socioambiental e de uso sustentável do solo urbano

Os instrumentos de controle e gestão territorial visando ao desenvolvimento 

sustentável são os instituídos conforme segue.

1 Resolução nº 004/94 do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de Goiânia, homologada pelo 
Decreto nº 2.109, de 13.09.1994.
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4.1.1 Eixos Estratégicos de Desenvolvimento

O Plano Diretor, à luz do EC/2001, estrutura-se em sete Eixos Estratégicos 

de Desenvolvimento: Sustentabilidade Socioambiental; Mobilidade, Acessibilidade e 

Transporte; Ordenamento Físico-Territorial; Econômico; Sociocultural; Gestão Urbana; e, 

Atualização Normativa.

O espaço construído e as sub-bacias hidrográficas, conforme exposto, 

delimitam unidades territoriais e naturais de planejamento, denominadas Macrozonas 

Construídas – MzC, e Rurais – MzRs, em número de oito, que substituíram as zonas urbanas, 

de expansão urbana e rural, até então existentes. As MzC e MzRs preveem, principalmente, 

a conservação dos recursos hídricos (abastecimento público) e a organização dos dados 

relativos aos Eixos Estratégicos de Desenvolvimento, de maneira a subsidiar cenários 

desejados de planejamento urbano (SEPLAM, 2007, 2008; GOIÂNIA, 2009b).

O Plano Diretor se baseia, assim,

[...] nas características físico-ambientais do território, associadas às diferentes formas de 

agenciamento de seu espaço urbano. Considerado como espaço construído aquele registrado 

por sua forma geométrica de divisão da propriedade e edificação (tecido urbano), pela infra-

estrutura e pelos serviços de mercado. Seu valor é dado pelos edifícios e pelas obras que lhes 

conferem acessibilidade e condições de uso. As outras macrozonas são consideradas como 

espaços acessíveis, mas ainda não edificados, de valor determinado por essa potencialidade. 

Portanto, adotando as macrozonas, o ordenamento do território que se apresenta rompe com 

a dicotomia entre o espaço urbano e o rural. O uso do solo será calcado em regras claras e 

preestabelecidas [...] (SEPLAM, 2007, p. 117).

A diretriz acima transcrita resulta no imperativo de se promover o manejo 

das AVUs, a serem gradativamente inseridas no tecido urbano, por meio de metodologia que 

integre os valores socioambientais e econômicos, conforme se propõe neste trabalho.

Interessa abordar, particularmente, o Eixo Estratégico de Sustentabilidade 

Socioambiental, como vetor de desenvolvimento das condições socioambientais, a partir do 

uso racional e integrado, tanto dos recursos naturais (Patrimônio Natural) como dos recursos 

construídos (Patrimônio Cultural), que formam o Patrimônio Ambiental a ser protegido, 

recuperado e mantido nos aspectos paisagístico, histórico, arqueológico e científico.

As diretrizes do Eixo de Sustentabilidade Socioambiental, listadas nas tabelas 

16, 17 e 18, representam estratégias gerais e específicas para o manejo dos recursos naturais 

e construídos de maneira a propiciar o bem-estar e a melhoria das condições de vida da 

população goianiense. As estratégias específicas desse eixo de desenvolvimento serão 

viabilizadas por meio dos programas de Valorização do Patrimônio Natural, Valorização 

do Patrimônio Cultural, Implantação e Preservação de Áreas Verdes, Gestão Ambiental, 

Preservação e Controle da Poluiçãoe de Educação Ambiental.
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Tab. 16. Diretrizes do Patrimônio Ambiental de Goiânia

DIRETRIZ 1

	Conceituar, identificar e classificar os espaços representativos do Patrimônio Ambiental, definindo uso e ocupação de forma 
disciplinada, visando a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida.

DIRETRIZ 2

	Valorizar o Patrimônio Ambiental como espaços diversificados na ocupação do território, constituindo elementos de fortale-
cimento das identidades cultural e natural.

DIRETRIZ 3

	Caracterizar o Patrimônio Ambiental como elemento de justificativa da valorização da paisagem e da estruturação dos espa-
ços públicos, para formação da consciência crítica frente às questões socioambientais.

DIRETRIZ 4

	Articular e integrar as ações de gestão e proteção ambiental de áreas verdes, de recursos hídricos, do saneamento básico, das 
condições geológicas, do tratamento dos resíduos sólidos e do monitoramento da poluição.

DIRETRIZ 5

	Desenvolver Programas de Educação Ambiental articulados com a população, visando à formação de consciência crítica 
frente às questões ambientais locais e globais.

Fonte: Seplam (2007, p. 54-55)

Tab. 17. Diretrizes do Patrimônio Natural de Goiânia

AS ÁREAS VERDES:

	Criar a Rede Verde no território através do Sistema Municipal de Unidade de Conservação - SMUC, incluindo um 
Sistema Ambiental de Gerenciamento de UCs;

	Identificar no território as áreas de reserva legal estabelecidas em legislação específica com a finalidade de sua 
proteção e recuperação, e aquelas áreas verdes identificadas no levantamento aerofotogramétrico de 1988;

	Revigorar a paisagem da ambiência urbana com intervenção específica nos espaços abertos, ruas, praças, 
parques, com a finalidade de melhoria do conforto ambiental;

	Criar condições necessárias para implantação de parques lineares com o objetivo de resgatar os fundos de vale 
para a cidade e a população.

OS ECOSSISTEMAS HÍDRICOS:

	Preservar, recuperar e controlar os recursos hídricos com a finalidade da melhoria da qualidade de água, do sistema 
de drenagem formado pela Bacia do rio Meia Ponte inserido na Região Metropolitana de Goiânia; 

	Elaborar e implantar plano de manejo das sub-bacias hidrográficas do rio Meia Ponte com a finalidade de desen-
volver atividades econômicas compatibilizando o uso e ocupação do solo;

	Implantar o Plano Diretor de Macro Drenagem Urbana que leve em consideração os espaços naturais e cons-
truídos;

	Ajustar as condições de uso e ocupação das áreas públicas e privadas, inseridas nas áreas de preservação perma-
nente;

	Viabilizar o Sistema de Esgotamento Sanitário, complementado por tecnologias alternativas nas regiões estratégi-
cas que não estejam interligadas ao Sistema de Tratamento de Esgoto de Goiânia – ETE;

	Implantar o Plano Diretor de Resíduos Sólidos por meio do Sistema de Gerenciamento Seletivo dos Resíduos 
Domésticos, hospitalares, industriais e da construção civil, com o intuito de controlar a contaminação e degrada-
ção ambiental.
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AS CONDIÇÕES GEOLÓGICAS:

	Promover a permanente atualização da Carta de Risco do Município de Goiânia;

	Implantar um cadastro georreferenciado das erosões do município de Goiânia com atualização contínua e 
permanente, com objetivo de monitorar a evolução dos processos erosivos e implantar medidas de estabilização 
dos mesmos;

	Promover um programa de reforço para a regularização, o licenciamento, o monitoramento e a fiscalização das 
atividades e empreendimento poluidores e causadores de impacto ambiental.

AS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS:

	Estabelecer a institucionalização de procedimentos científicos e tecnológicos que visem o controle efetivo das 
condições atmosféricas;

	Esclarecer a população sobre a relação de emissão de gases e poluição do ar;

	Controlar as emissões veiculares, por meio da inspeção e medição de veículos, no sentido de substituir a frota de 
transporte coletivo por veículos que utilizam tecnologia limpa;

	Reforçar a ação de controle de poluição sonora por meio de mecanismos institucionais eficientes.

A GESTÃO AMBIENTAL:

	Revisar a legislação ambiental do Município, compatibilizando-a com a legislação estadual e federal;

	Implantar o Código Ambiental;

	Criar e implantar regiões administrativas com o objetivo de cadastrar, fiscalizar e monitorar as ações do poder 
público no que se refere à preservação do patrimônio natural e cultural do Município;

	Efetivar parcerias, cooperativas com organizações não governamentais e iniciativa privada, visando à implemen-
tação de um Sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos e destino final do lixo.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL:

	Implantar Programas de Educação Ambiental, com o objetivo de articular a educação formal e informal;

	Sensibilizar e capacitar cidadãos em defesa do meio ambiente;

	Desenvolver e incentivar programas e projetos de combate ao desperdício e incentivo ao reuso da água, tanto nos 
empreendimento privados, quanto nos órgãos públicos e residências;

	Investir na capacitação e aperfeiçoamento do quadro permanente de técnicos da administração pública, para 
atividades de avaliação, licenciamento, fiscalização e elaboração de projetos e diagnósticos socioambientais.

Fonte: Seplam (2007, p. 55-56)

Tab. 18. Diretrizes do Patrimônio Cultural de Goiânia

	Caracterizar o Patrimônio Cultural como elemento significativo de valorização da paisagem e da estruturação dos 
espaços públicos;

	Levantar e mapear o estado de conservação dos edifícios, planos e sítios, assim como seu grau de conservação;

	Criar e instituir instrumentos legais e mecanismos de incentivos que estimulem parcerias entre poder público e 
iniciativa privada na recuperação, revitalização e restauração dos espaços significativos, e na preservação do patri-
mônio cultural.

Fonte: Seplam (2007, p. 57)
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O planejamento prospectivo com base nas diretrizes e estratégias do Eixo de 

Sustentabilidade Socioambiental aponta para um cenário de:

a Diminuição dos índices de poluição da bacia de captação e a oferta de um 

serviço qualificado de abastecimento público;

a Melhoria das condições ambientais da drenagem urbana;

a Aumento dos índices de cobertura de vegetação nativa, tanto na Macro-

zona Construída (Zona Urbana e de Expansão Urbana do município), com implantação de 

parques lineares, a exemplo do Macambira-Anicuns, quanto nas Macrozonas Rurais, incen-

tivando a implantação de novas UCs; 

a Ampliação dos índices de permeabilidade do solo na Macrozona Cons-

truída, favorecendo a recarga do lençol freático e eliminando e/ou minimizando os pontos 

críticos de alagamentos; 

a Gestão dos resíduos sólidos urbanos, redução da poluição e da degradação 

ambiental com melhoria da qualidade de vida e da paisagem urbana local; e, 

a Uma população mais consciente da importância do desenvolvimento 

de atividades econômicas sustentáveis, compatibilizando conservação ambiental e criação de 

riqueza, de emprego e renda.

4.1.2 Parâmetros ambientais

Do instrumental de política urbana, exposto na Subseção 1.4.1, destacam-se em 

Goiânia, os parâmetros ambientais relativos ao Patrimônio Natural. Esse, conforme 

determinação dos arts. 104 a 108 do Plano Diretor, é constituído pelas UCs de Proteção Inte-

gral e de Desenvolvimento Sustentável – conforme LSNUC, pelas APPs – estabelecidas na Lei 

Florestal – e pelas Áreas de Conservação e Recuperação, delimitadas pelo órgão competente. 

As UCs de Proteção Integral admitem apenas o uso indireto dos seus 

recursos e correspondem a todas as APPs e às ZPAs do Município; são elas: parques 

naturais municipais, estações ecológicas, reservas biológicas, monumentos naturais, 

florestas, matas e bosques e RLs localizados em todas as macrozonas e os definidos nos 

projetos de parcelamento do solo.

As UCs de Desenvolvimento Sustentável, por sua vez, admitem o uso direto 

mediante manejo sustentável e são constituídas pelas APAs dos ribeirões São Domingos, 

João Leite e das nascentes do Anicuns; pelas RPPNs; pelas ZAUCs de Proteção Integral; e 

pelas AVUs representadas por praças, espaços abertos, parques infantis, parques esportivos, 

parques urbanos, parques temáticos, jardins públicos, rótulas do sistema viário e plantas 

ornamentais de logradouros.

São APPs as faixas bilaterais com largura mínima de 50m para todos os 

cursos d’água, sendo de 100m para o rio Meia Ponte e os ribeirões João Leite e Anicuns; 

as nascentes permanentes e temporárias num raio mínimo de 100m; os topos e encostas 
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dos morros do Mendanha, Serrinha, Santo Antônio, do Além e os situados entre a BR-153 

e o ribeirão João Leite; as faixas de 50m para lagos, lagoas e reservatórios naturais; as 

encostas vegetadas com declividade superior a 40%; todas as áreas de formações florestais 

ou savânicas nativas do bioma Cerrado nas Macrozonas Rurais e na Macrozona Construída, 

identificadas no levantamento aerofotogramétrico de 1988.

As Áreas de Conservação e Recuperação integram o Patrimônio Natural 

quando impróprias à ocupação urbana, conforme Carta de Risco e quando sujeitas a trata-

mento específico em decorrência de ocupações ambientalmente inadequadas.

4.1.3 Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE

O ZEE de Goiânia, elaborado em 2008, após a aprovação do Plano Diretor 

vigente, tem o objetivo geral de subsidiar as diretrizes da política municipal de desenvolvi-

mento sustentável e os objetivos específicos, dentre outros, de:

a Subsidiar o ordenamento do território, o desenvolvimento de atividades 

socioeconômicas, a formulação de políticas e a tomada de decisões de planejamento e gestão 

do território; 

a Definir as atividades e os empreendimentos possíveis nas Macrozonas Rurais;

a Proteger espécies, hábitats e ecossistemas, recuperar e preservar o 

ambiente natural, em especial as APPs; 

a Adotar critérios para definição das APAs, levando-se em conta as áreas de 

disposição dos resíduos sólidos urbanos, de alta susceptibilidade erosiva e ainda aquelas com 

declividade acima de 30% ou com fragmentos de vegetação nativa, matas ciliares e de galerias.

O ZEE indica, sobretudo, áreas com aptidão de usos sustentáveis para a Agro-

ecologia, o Agroturismo ou turismo rural, o Uso Agropecuário e a Silvicultura, bem como 

para atividades em Áreas de Uso Especial.

4.2 A produção e a apropriação do espaço urbano em Goiânia

De acordo com os referenciais teóricos discutidos na Seção 1.1, os 

responsáveis pela produção do espaço urbano de uma cidade capitalista, sobretudo nas 

regiões metropolitanas dos países da ALC, são claramente delimitados num processo em 

que aparecem, lado a lado, os agentes da verticalização, da incorporação, da valorização da 

terra, do Estado e, até mesmo, dos moradores, destacadamente sob a ótica dos interesses 

eleitorais. O caso em estudo se insere nesse contexto, como se discorre a seguir.

4.2.1 Os agentes produtores e o contexto histórico

É possível analisar a dinâmica de uma cidade em função da atuação dos agen-

tes, historicamente determinados, responsáveis pela produção do espaço urbano. Segundo 
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Souza (1994), esses agentes se dividem em pelo menos três tipos: os incorporadores, os pro-

dutores ou construtores e os compradores ou consumidores, sendo que cada um deles pode 

assumir um ou mais desses papéis. Esclarecendo-se que tais agentes,

[...] podem agregar-se ou desagregar-se, neste ou naquele empreendimento, assumindo, por-
tanto, papéis e figuras jurídicas que variam com o tempo. Para tanto, torna-se imprescindível 
uma reconstituição histórica das empresas que se constituem nesses agentes [...]. (SOUZA, 
1994, p. 189)

Adotando a definição da autora, constata-se a presença de três agentes funda-

mentais na produção do espaço urbano in concreto:

a O incorporador é quem desmembra o terreno em “frações ideais”, isto é, 

fabrica o solo urbano, por meio de uma cadeia de ações, que vai da compra do terreno, con-

tratação dos técnicos para elaboração do projeto, aprovação da planta na Prefeitura, registro 

no CRI, até a venda da mercadoria produzida ao consumidor final, arcando com os custos da 

campanha publicitária;

a O produtor, propriamente dito, é o construtor, escolhido de acordo com 

requisitos estabelecidos pelo incorporador. A maior parte dos riscos do empreendimento não 

cabe ao construtor e, sim, ao incorporador, que pode, aliás, dependendo do contrato, ficar 

totalmente isento deles;

a O comprador é o agente que paga pela mercadoria produzida; trata-se do 

consumidor, indispensável no arranjo produtivo de um mercado, constituído, em geral, por 

pessoas físicas, mas também por pessoas jurídicas, representadas pelas instituições públicas 

e privadas.

O Estado de Goiás desempenhou o papel de agente incorporador nos 

primórdios da cidade, tendo realizado a escolha do local, a desapropriação das fazendas, a 

contratação dos técnicos para a elaboração do plano de urbanização, inclusive o patrocínio 

de grupo privado de comunicação (Rocha, 2009)2, visando à propaganda da nova cidade 

para atrair compradores de lotes urbanos. O agente construtor, afirma Coimbra-Bueno & 

Cia. Ltda., contratada pelo Estado de Goiás como construtor de Goiânia, exorbitou da sua 

função, expressamente determinada no Plano Diretor da Cidade, aprovado pelo DL nº 90-A, 

de 30.7.1938, e realizou alterações na concepção do planejamento, nas plantas e no traçado 

da cidade, à revelia de Godoy e de Corrêa Lima, os autores do plano.

A relação entre os agentes produtores do espaço urbano envolve antagonis-

mos, próprios de uma economia imatura, de perfil concentrado da distribuição de renda, em 

que os setores empresariais da construção civil e da incorporação imobiliária são extrema-

mente dependentes de subsídios estatais no desenvolvimento, sobretudo, a habitação, uma 

das principais funções urbanas (SOUZA, 1994; IBGE, 2012). 

2 A esse respeito, leia-se: “[...] No dia 26.07.1935, Pedro Ludovico instalaria o Departamento de Propaganda e Expansão do 
Estado de Goiás, cujo comando ele confiaria ao jornalista Joaquim Câmara [...], embrião do futuro maior grupo de comu-
nicação social do Centro-Oeste, a Organização Jaime Câmara [...]” (ROCHA, 2009, p. 311). Em síntese, um órgão estatal, 
da administração pública direta, originou uma sociedade empresária de natureza privada.
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No caso da cidade em estudo, desde o início da sua construção, a relação 

entre o incorporador Estado de Goiás e o construtor Coimbra-Bueno foi caracterizada por 

inversões e trocas dos papéis por eles exercidos. O Estado transferiu ao agente construtor 

atribuições que eram da sua responsabilidade – a incorporação, a criação do solo urbano e 

a venda de terrenos. De tal maneira, que o processo de produção e apropriação do espaço 

urbano goianiense está relacionado diretamente à atuação da firma citada, durante a vigência 

do Plano Originário, entre as décadas de 1930 e 1950, sob a coordenação do Poder Público.

4.2.1.1 A desfiguração do Planejamento Originário

O Plano Original da Cidade em tela, elaborado pelo arquiteto-urbanista 

Attílio Corrêa Lima, em obediência às diretrizes do engenheiro-urbanista Armando Augusto 

de Godoy, foi profundamente alterado pelos agentes produtores do espaço urbano. Eis o 

que afirma Anamaria Diniz na dissertação de mestrado pela Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de Brasília: 

[...] As modificações realizadas no plano original de Attílio Corrêa Lima determinaram 

o que a cidade é hoje: uma cidade fragmentada, feita de várias colagens sobre um traço 

original. Há uma distância bastante significativa entre a cidade planejada, idealizada, e a 

cidade construída, aquela que foi possível materializar. Foram simplesmente apagadas, 

eliminadas as áreas do Parque Paineira [Praça do Cruzeiro, St. Sul], reduzidas as extensões 

do Bosque dos Buritis, áreas públicas foram loteadas [...]. Porém, a maior intervenção [...] 

foi a implantação do bairro-jardim no Setor Sul [...]. A título de sintonia com o que acontecia 

na Europa e nos Estados Unidos, os irmãos Coimbra Bueno alteraram toda a região sul, 

destinada ao Setor Residencial. Um novo desenho foi incorporado à cidade, sobre o traçado 

inicial de Corrêa Lima. Essa colagem sobre o plano original determina uma “tragédia” no 

dia-a-dia dos habitantes, no que se refere ao deslocamento [...]. A lógica urbana que se espera 

de uma cidade planejada foi simplesmente desprezada pelos engenheiros. [...] As zonas 

comerciais e industriais foram reduzidas [...]. Foram também alteradas as dimensões das 

principais avenidas e quadras, bem como o traçado da Praça Cívica, que passou a ter um 

formato radial, mais aberta, diferente da praça fechada, em formato de ferradura [...]. Essas 

alterações provocaram o efeito contrário ao que Attílio C. Lima descreveu no Plano Diretor, 

que era preservar o centro cívico-administrativo do tráfego de veículos. A Praça Cívica é uma 

‘grande rotatória’ de modo que, para se acessar a zona central, quase que obrigatoriamente 

tem-se um único percurso: contorná-la. [...] (DINIZ, 2007, p. 203-4, 211-2).

A atuação do referenciado agente construtor, investido da função de 

incorporador, resultou no Decreto nº 2.148/37 de alteração do traçado das Zonas Comercial 

e de Diversões da região central de Goiânia(3), por meio do qual, essas zonas foram reduzidas 

com o consequente acréscimo de 535 lotes residenciais. A alteração refletiu o interesse do 

agente construtor em aliança com o agente incorporador na apropriação da mais-valia fundiária 

3 Decreto nº 2.148, de 07.08.1937, publicado no “Correio Oficial” do dia 18 do mesmo mês e ano, que aprova minuta 
apresentada pelo Eng. Abelardo Coimbra Bueno, Superintende de Obras de Goiânia, via Ofício 280, de 22.07.1937 
reforçado pelo Ofício 320, de 05.08.1937.
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gerada pelas vantagens locacionais de terrenos da região central da cidade, beneficiada pelos 

investimentos em serviços de infraestrutura e urbanização realizados pelo Estado (MARTINS 

JÚNIOR, 2007).

Além da área central, os interesses mercantis determinaram o processo de 

conversão do espaço rural em urbano, com a eliminação dos cinturões verdes e das cidades 

satélites projetadas originalmente. O estreito vínculo da atuação estatal aos interesses privatistas 

tornou-se patente com a promulgação da Lei nº 176, de 15.3.1950, pelo então eleito governador 

Jerônimo Coimbra Bueno, que imediatamente suprimiu as restrições do Código de Edificações 

de Goiânia, instituído pelo DL nº 574, de 12.05.1947 e parcelou a zona suburbana e rural, com 

a aprovação, de uma só vez, de 179 novos loteamentos na capital (MARTINS JÚNIOR, 2007).

Tem-se o exemplo histórico do parcelamento de terreno em zona suburbana, 

originalmente destinada a Cinturão Verde, Zona de Esportes, parques e outros bens públicos. 

O “Setor Coimbra” foi implantado entre o Setor Central da cidade projetada e a cidade-satélite 

da já existente Campinas, mas referido loteamento não consta dos setores discriminados no 

§ 1º do art. 1º do DL nº 90-A/1938, verbis (grifamos):

Art. 1º  Ficam determinadas no local escolhido para a construção de Goiânia as áreas urbanas 
e suburbanas da nova capital. 
§1º A área urbana de Goiânia abrangerá os setores: Central, Norte, Sul, Oeste, Satélite 
Campinas e as áreas destinadas ao Aeroporto, Parque dos Buritis, do Capim Puba, dos 
Bandeirantes e Zoológico e Hipódromo (ALVARES, 1942, p. 159).

O diploma de criação da capital do cerrado também não aprovou qualquer 

planta de loteamento com a denominação “Setor Coimbra”, conforme se vê claramente no 

art. 2º, “a” e “b” do DL nº 90-A/1938, ipsis litteris:

Art. 2º Ficam aprovadas as seguintes plantas, relativas ao Plano de Urbanização da Cidade 
de Goiânia, todas apresentadas pelos Eng. Civis Coimbra Bueno & Cia. Ltda., construtores 
da cidade de Goiânia: 
a) Planta Geral de Urbanização na escala de 1:10.000; 
b) Plantas de arruamento e loteamento relativas aos setores da cidade de Goiânia: Central, 
Norte, Sul e Satélite de Campinas, todas na escala 1:2.500, e nas quais se baseiam os servi-
ços que estão sendo executados em diversos logradouros públicos da cidade, ora decretados. 
(ALVARES, 1942, p. 160)

E nem tampouco, referido setor encontra-se discriminado no pioneiro 

Plano Diretor, cujos elementos compreendem um conjunto harmônico e articulado de 

equipamentos públicos, que integram as diretrizes urbanísticas formuladas pelo engenheiro-

urbanista Armando Augusto de Godoy, no Relatório de Escolha do Local para Construção da 

Nova Capital, aprovado pelo Decreto nº 3.359/1933 e pelo arquiteto-urbanista Attílio Corrêa 

Lima, no Plano de Urbanização da Nova Capital, em cumprimento ao Decreto nº 3.547/1933 

(MONTEIRO, 1938).
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Dentre os elementos do Plano de Urbanização, alterados ao talante do men-

cionado agente construtor, na zona suburbana entre a cidade central e a cidade-satélite de 

Campinas, destacam-se os seguintes elementos originais (grifamos):

[...] Hipódromo e Vila Hípica [atualmente, parte do “St. Coimbra” e St. dos Funcionários] – 
foram situados na região urbanizada entre a cidade-satélite de Campinas e o Parque Zoológico, 
com via de acesso pela Av. Anhanguera até Campinas. Trata-se de extensa área, plana e 
de mínima declividade. Os estudos do Hipódromo de Goiânia receberam contribuição das 
entidades congêneres do país, que não regatearam aplausos pela iniciativa. A pista, por sua 
extensão e dados técnicos, só é equiparável à da Gávea, no Rio de Janeiro. [...] Foi prevista, 
outrossim, anexa ao Hipódromo, área de terreno para a futura Vila Hípica, com todas as 
instalações e dependências necessárias.
Zona de Esportes [atual “St. Coimbra”] – na área compreendida entre a extensão da cidade-
satélite de Campinas e o Bosque dos Bandeirantes com o Parque Capim Puba, ficou prevista 
a Zona Especial de Esportes, cujos terrenos se prestam a divertimentos denominados esportes 
nobres, muito apreciados pela sociedade, como polo, golfe, tênis, sendo previstas sedes dos 
clubes, [...] possuindo, o local, lindos recantos naturais para passeios, equitação, ciclismo, 
passeios de “charretes”, apenas com pequenas obras de adaptação e limpeza.
Parque Bandeirantes e Parque Capim Puba [atuais Lago das Rosas e Parque Zoológico] 
– São outros elementos relevantes do plano, com sentido cívico e histórico, que fica 
compreendido entre a Zona de Esportes e o futuro Setor Oeste. Dando entrada pela Av. 
Anhanguera, foi aí projetado o “Monumento aos Bandeirantes”, iniciativa da mocidade 
universitária de São Paulo, liderada por Cunha Bueno, Ulysses Guimarães, Romeu de Luca 
e outros idealistas, com o apoio do Centro Acadêmico XI de Agosto. O Parque Capim Puba 
teria o aproveitamento, in natura, da densa vegetação existente, com pequenos trabalhos de 
defesa e segurança, para a preservação das nascentes do córrego desse nome. 
Parque Zoológico [ao longo do cor. Capim Puba, entre os Sts. Aeroporto e dos Funcionários] 
– constitui o aproveitamento da área de terreno atravessado pelo vale do Capim Puba, coberta 
de densa vegetação, conservada no estado virgem, compreendida entre o Hipódromo e o 
Aeroporto. Com pequena despesa, realizar-se-ia um dos pontos mais aprazíveis de Goiânia: 
bastava ser murado em seu contorno, que foi inteiramente demarcado, sendo que, na face do 
lado do Aeroporto e na frente, pela Av. Anhanguera, teria mureta e gradil de ferro, de maneira 
a proporcionar visibilidade, porquanto, nesse lado, o interior do jardim é limpo, e não possui 
arborização densa. Nessas faces, pelo lado externo, foi projetada uma avenida arborizada, 
para passeio e para visita aos animais do Jardim Zoológico, que seria um dos logradouros 
públicos de maior atração [...] (ALVARES, 1942, p. 166-168).

Entrementes, no lugar dos mencionados bens públicos uti universi, de uso 

comum do povo, o que se vê é um enxerto na Planta Geral de Urbanização de Goiânia, 

que não consta da sua lei de criação e do primeiro Plano Diretor, qual seja, trata-se de 

um elemento estranho, denominado “Setor Coimbra”, ocupando a vasta extensão de terras 

públicas entre a cabeceira do córrego Capim Puba e a cidade-satélite de Campinas. 

O agente construtor Coimbra Bueno fez surgir tal parcelamento privado, com extensão de 

1.467.844m², em área pública, e ainda transferiu ao domínio particular, os Espaços Livres 

públicos, res extra commercium, do referido loteamento, como se res in commercium fossem. 

Aqueles receberam tratamento de bens particulares, pertencentes ao loteador, que promoveu 

a alienação de “[...] 15.845m² de praças, 2.6894m² de verde de acompanhamento viário e 

22.265m² de equipamentos públicos [...]” (MARTINS JÚNIOR, 2007, p. 83).
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O agente produtor em comento perpetrou ainda atuação danosa ao Patrimônio 

Ambiental da cidade ao adquirir da proprietária rural Georgeta Revalina Duarte a porção 

de terra da Fazenda Arranca-Toco ou Vaca Brava, que ela parcelara no setor Bela Vista, 

aprovado pelo Decreto nº 19/1951, em estreita obediência para com o Plano Original, tendo 

o proprietário adquirente, movido por interesses mercantis, promovido alienação de extensa 

área de 356.630,56m² de espaços livres e vias de comunicação, inclusive o Parque Vaca 

Brava, fazendo surgir o que hoje é conhecido como “setor Bueno” (MARTINS JÚNIOR, 1996).

A atuação hegemônica dos agentes de produção e apropriação do espaço 

urbano conformou a cidade atual, devendo projetar-se no futuro, pela dinâmica urbana 

interna. É o que se depreende do estudo realizado por Diniz (2007, p. 205-206), verbis:

[...] Mecanismos políticos do passado estão presentes nas ações de urbanização e de 
especulação imobiliária atuais na capital goiana. Ainda prevalecem os interesses econômicos 
sobre os interesses técnicos e de preservação das áreas verdes, dos parques, do pouco que 
restou do plano original. A realidade política prevaleceu sobre o ideal estético que Attílio 
Corrêa Lima idealizou para a nova capital de Goiás, Goiânia. A cidade idealizada ficou nos 
planos. A cidade construída, a possível, espelho dos desencontros e encontros de interesses 
políticos e econômicos, fragmentada, resultado de colagens sobre uma matriz original, 
continua a crescer. [...].

4.2.1.2 O papel coordenador do Poder Público

As experiências aqui relatadas e discutidas evidenciam uma dinâmica e um 

modus operandi semelhantes àqueles abordados nas Subseções 4.3.1 e 4.3.2. Conforme for-

mulações conceituais de Harvey (1980); Marx (1988a, 1988b); Clark (1991); Souza (1994); 

Smolka y Furtado (2001) e Corrêa (2002), pode-se avaliar que as ações de dilapidação do 

Patrimônio Socioambiental de Goiânia, praticadas desde os seus primórdios até os dias pre-

sentes, demonstram que, sua persistência no tempo tão prolongado, situam tais práticas no 

contexto da cidade capitalista, típica da ALC.

A produção e apropriação do espaço urbano, in concreto, imbrica a atuação 

de agentes que se revezam nos papéis de produção, à custa do erário, e de apropriação 

privada, das vantagens locacionais da urbanização, seja como “Estado-incorporador”, 

“Empresa-construtora”, “Estado-construtor”, e.g., como “Empresa-incorporadora”. O uso 

do solo se submete aos interesses da iniciativa privada, que desenha a cidade de acordo com 

a lógica da economia de mercado. O Poder Público cumpre o papel de agente articulador dos 

interesses dominantes para promover projetos privatizantes, como ocorreu com o porto de 

telecomunicações de Goiânia.

A APP Morro da Serrinha, afetada como Parque Municipal, foi objeto de 

tentativa de licitação, em 2001, pelo Estado de Goiás, para implantação do projeto Teleporto, 

e sua posterior transferência à iniciativa privada (GOIÁS, 2001)4. Nesse caso, a Estado de 

Goiás contou com a ação omissiva do Município, que não reivindicou o domínio da área e nem 

4 GOIÁS. Ministério Público. Inquérito Civil Público Sobre o Projeto Teleporto – Parque Serrinha. ICP nº 066/2001. 8ª Pro-
motoria de Justiça. Promotor: Maurício Nardini, em 18 jun. 2001. In: MARTINS JÚNIOR (2010, p. 227-233).
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defendeu sua destinação de UC, que possui amostra significativa do Cerrado Stricto Sensu. 

De acordo com Corrêa (2002), as cidades são uma expressão particular da combinação de 

várias relações funcionais, como a agropastoril, a drenagem da renda fundiária, as migrações, 

os investimentos de capital, a distribuição de bens e serviços e a difusão de ideias e valores.

A expansão urbana goianiense, na década de 1950, traduziu tais funções na 

disponibilidade de áreas para a construção urbana, no contexto da política de interiorização 

do Governo Federal, cujo corolário se deu com a construção de Brasília. Parte expressiva do 

excedente da renda produtiva do setor agropecuário foi investida na capital goiana e depois 

na federal, fomentando o fenômeno da especulação imobiliária, que assumiu características 

extremamente negativas em face da falta de autonomia do Poder Local para implementar os 

instrumentos de políticas urbanas.

O exercício da função “drenagem da renda fundiária”, para o autor supra, 

determina o aspecto físico de muitas cidades brasileiras de porte médio, com aparência de 

metrópole, cujo espaço urbano apresenta áreas de adensamento construtivo com objetivo 

residencial, convivendo com áreas vagas que se constituem em estoque especulativo de terra.

Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que o Poder Público (Estado/

Município), em aliança com os proprietários dos meios de produção e com os promotores 

imobiliários, constitui-se no agente produtor mais importante do espaço urbano de Goiânia. 

A esse respeito, remonta-se à experiência do prefeito que dirigiu a cidade no período de 

1961 a 1966, cujo testemunho contribui para a caracterização histórica do desenvolvimento 

urbano de Goiânia, verbis:

[...] Preparava-me para ingressar em juízo, na qualidade de Prefeito do Município para exigir 
cumprimento do Acórdão nº 39, de 28.11.1950, do Egrégio TJ-GO, nos autos de apelação 
cível nº 1.709 [...]. O acórdão citado garantiu ao Município de Goiânia o direito de pro-
priedade sobre os terrenos da zona urbana e suburbana e rural de Goiânia, bem como 
o direito de exercitar livremente, sem qualquer restrição, as atribuições de sua competência, 
definidas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica do Município e no Código 
de Edificações de Goiânia [...]. (BRITTO, 1966, p. 22-24) (grifos nossos).

Paradoxalmente à falta de autonomia municipal, constata-se uma convergên-

cia entre Estado e Município para com os de interesses de grupos sociais excluídos na pro-

moção de assentamentos em áreas com restrição à ocupação, geralmente de risco, sujeitas a 

enchentes e deslizamentos de terra, geralmente AVUs e APPs. É o caso dos parcelamentos 

de APMs às margens dos córregos Capim Puba e Botafogo, afetados aos respectivos Parques 

Lineares, como se discorre a seguir.

4.2.1.3 Cinturão Verde do Parque Linear Capim Puba

No Processo nº 573, de 31.03.1955 e seu anexo, Processo nº 399, de 

16.04.1953, o Estado de Goiás, por intermédio da LBA/GO, requereu ao Prefeito de Goiânia 

o parcelamento de áreas compreendidas entre o setor Aeroporto e o córrego Capim Puba, 

verbis (grifos nossos): 
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[...] juntando a este, a documentação exigida pelo [...] Código de Edificações de Goiânia, 
[a presidente da LBA/GO] requer a V. Excelência a aprovação do loteamento dos terrenos de 
sua propriedade, na zona urbana desta capital, denominado Vila Cristo Redentor. Esclarece 
a peticionária que o loteamento em questão é uma continuação do anterior, aprovado pelo 
Decreto nº 23, de 22 abril de 1953, que, por sua vez, é uma continuação do Setor Aeroporto, 
[...] com o qual está perfeitamente amarrado, constituindoum todo harmônico e será vendido 
a prestações, nos termos do DL nº 58, de 10 de dezembro de 1937 e seu regulamento baixado 
pelo Decreto nº 3.079, de 15 de dezembro de 1938 [...]. (GOIÂNIA, 1955, fls. 3)5

Na documentação mencionada, encontra-se a Escritura de Doação de terreno 

do Estado à LBA/GO, datada em 20.12.1952 e transcrita no Lv. 4, fls. 46 a 51, do Cartório 

do 3º Ofício de Goiânia, verbis (grifei): 

[...] E pelo doador [Estado], por seus representantes legais, me foi dito, perante as testemu-
nhas adiante nomeadas e assinadas, que, de acordo com a Lei nº 580, de 04.11.1951, por esta 
escritura e na forma do direito, doa à LBA/GO o terreno urbano, com área de 246.248,28m², 
dentro dos seguintes limites [...]; que esse terreno se encontra onde se construiu a “Vila Cristo 
Redentor”, para menores, e está compreendido entre o atual Aeroporto, o Manicômio e o 
córrego Capim Puba, compreendendo, ainda, parte à margem esquerda deste córrego, 
conforme descrição feita [...] (GOIÂNIA, 1955, fls. 11 a 13.).

A área doada, portanto, abrange áreas não só de domínio do Estado, mas 

também áreas afetadas a parque municipal pelo § 1º, art. 1º do DL nº 90-A/1938. Ora, como se 

discorreu na Seção 2.1, a inscrição do loteamento no CRI produz, de imediato, a transferência 

dos Espaços Livres e vias de circulação ao domínio do Município, ex vi art. 4º do DL 

nº 58/1937, art. 4º do DL nº 271/1967 e art. 22 da Lei nº 6.766/79.

Ao contrário do requerido pela LBA à Prefeitura de Goiânia, nos autos do 

processo supramencionado, o Estado não é proprietário da área do Parque Linear Capim 

Puba, um bem público municipal de uso comum, pertencente a todo o povo e não só a alguns 

beneficiados, que tenham tido a oportunidade de adquirir lotes, vendidos a prestações, sem 

objetivo de lucro pela instituição de beneficência (Goiânia, 1955). 

O aspecto acima mencionado, fundamental ao deslinde do pedido da LBA/

GO, não foi sequer analisado pelas unidades competentes da Prefeitura. Não há uma linha 

sequer, nos autos, de qualquer manifestação sobre o Plano de Urbanização, seus elementos, 

o domínio e a afetação do bem atingido pelo parcelamento proposto pelo Estado. O Assessor 

Jurídico da Prefeitura, no Parecer nº 47, em 30.04.1955, omitiu-se completamente a 

respeito, ipsis litteris:

[...] Recebeu o presente plano parecer técnico favorável, conforme se nota a fls. 29. Trata-se 
da ampliação de um loteamento já aprovado por esta Prefeitura, sobre o qual já se pronunciou 
esta Consultoria favoravelmente (Parecer 07/53).
É de se notar que não constam deste processo todos os documentos que costumamos exigir 
para os loteamentos particulares. Todavia, tratando-se de uma ‘entidade beneficiente’ (sic), 

5 GOIÂNIA. Requerimento da LBA/GO ao Município de Goiânia. Assunto: aprovação de loteamento, denominado Cristo 
Redentor, junto ao Setor Aeroporto. Processo nº 573, de 31.03.1955 e Processo nº 399, de 16.04.1953 (juntado). Secção de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Goiânia, aos 31 mar. 1955.
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que não visa a lucro, e que funciona sob a superveniência direta do Estado, entendemos justo 
seja ela dispensada da apresentação de grande parte deles.
Assim, temos a observar o seguinte: a) falta a assinatura do engenheiro responsável pelo 
projeto; b) o engenheiro que subscreveu o memorial descritivo não se acha inscrito nesta 
Prefeitura; c) falta, na planta, assinatura do Presidente da LBA.
Sanadas as falhas acima referidas, está o processo em condições de ser apreciado em defini-
tivo pelo Prefeito. [...] (GOIÂNIA, 1955, fls. 30) (grifos nossos).

Diante de tais manifestações técnicas e jurídicas, o Prefeito baixou o Decreto 

nº 82, de 20.05.1955, de aprovação do acréscimo ao loteamento requerido pela LBA/GO. O 

procedimento relatado nos autos em comento é exatamente o mesmo daquele realizado dois 

anos antes, no Processo nº 399, de 16.04.1953, quando o Consultor Jurídico do Município 

emitiu o Parecer nº 07, em 17.04.1953, ipsis verbis:

[...] Verificamos a falta de diversos documentos, que costumamos exigir para os loteamentos 
particulares. Mas, em se tratando de ‘entidade beneficiente’ (sic), que não visa a lucros, e que 
funciona sob a supervisão direta do Estado, entendemos justo que ela seja dispensada da apre-
sentação de grande parte deles [...]. Nestas condições, o processo pode ser deferido, desde que 
a interessada se comprometa a apresentar a relação dos lotes com todas as suas medidas, dentro 
do prazo que o Sr. Prefeito julgar conveniente. [...]. (GOIÂNIA, 1955, fls. 23) (grifamos)

Ita est, o Prefeito, imediatamente, baixou o Decreto nº 07, de 22.04.1953, de 

aprovação do loteamento entre o Setor Aeroporto e o córrego Capim Puba, de “propriedade da 

LBA”, abrangendo área de APP, afetada a Parque Linear, desde a nascente do córrego Capim 

Puba até sua foz, no córrego Botafogo, sem que o Município tenha manifestado qualquer 

reação na defesa de um bem público municipal inalienável, indisponível e inapropriável.

Na mesma senda da dilapidação do Parque Linear Capim Puba, ocorreu a 

do Parque Linear Botafogo, id est, ação comissiva do Estado e omissiva do Município de 

Goiânia na defesa do Patrimônio Socioambiental goianiense.

4.2.1.4 Cinturão Verde do Parque Linear Botafogo

Desde os primórdios da Capital, o Estado alienou APMs às margens do 

Botafogo. A Lei nº 8.554/1978, regulamentada pelo Decreto nº 1.627/1979, que repetiu dispo-

sitivos anteriores das Leis nº 1.116, 6.501 e 7.755, autorizaram o Estado a vender, em até 60 presta-

ções, imóveis localizados na “chácara da rua 115” (Parque Linear Botafogo). Em 18.03.1981, 

o Estado firmou Escritura de Doação à Fundação Social do Palácio do Governo, lavrada às 

fls. 34v/38 do lv. nº 295 do 5º Tabelião de Notas de Goiânia, de uma área de 110.753,28m² às 

margens dos córregos Botafogo e Areião, no Setor Sul. A Fundação desmembrou a “chácara” e 

alienou centenas de “lotes” cada qual com milhares de metros quadrados, ad exemplum, os lotes 

43/45, com 10.908m² na Rua 115, até a margem do córrego Botafogo. 

Em 25.03.1988, a entidade fundacional do Estado de Goiás ajuizou Ação 

Reivindicatória na 6ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, contra os “posseiros das chácaras da 

rua 115”, alegando ser o titular do domínio de APM. O fundamento do Estado para justificar 
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referidas transações é o mesmo do PL nº 3.478, de 03.09.2012 (v. Subseção 4.4.2), qual seja, 

“[...] averbações remanescentes do Estado de Goiás, provenientes das transcrições 660, 700 

e 701 [...]” (GOIÁS, 1988, fls. 25)6. 

Como se expôs na Seção 2.1.1, toda área pública não é usucapível (art. 102 

do CC). Curiosamente, na Contestação à Ação Reivindicatória, a advogada da “posseira da 

chácara 43/45”, em sua defesa, alegou a ilegitimidade ad causam ativa, isto é, o Estado não 

tem legitimidade para propor ação reivindicatória contra a ré, pois falta o que lhe é indispen-

sável, a prova cabal do domínio da coisa reivindicada, in litteris:

[...] O Estado não é o proprietário da área, isto porque, através de uma cadeia dominial, de 
leis e decretos posteriores às transcrições [660, 700 e 701] das aludidas terras adquiridas para a 
construção da Capital do Estado, foi elaborado um projeto de urbanização [...] do Município 
de Goiânia, pelo arq. Attílio Corrêa Lima, delimitando as ruas, praças e os chamados Cinturões 
Verdes, dentre os quais o enquadrado e destacado às margens dos córregos Botafogo e Areião. 
Logo, espaços livres que passam a integrar o domínio do Município. [...] Sendo forçoso 
reconhecer a improcedência da ação, sob fundamento [de que] o domínio da parte autora não 
é indiscutível, posto que a Lei nº 6.766/79, art. 22 e anteriormente o DL nº 58/37, art, 3º, e 
ainda, a Lei nº 7.653/73, deram-lhe o caráter dominial municipal, e que [o Município], na 
pior das hipóteses, deveria intervir, tanto na doação, como na ação. [...] (ELIZABETH LEAO 
BAIOCHI OAB/GO 7401, em 16 maio 1988. In: GOIÂNIA, 1988, fls. 17-37) (grifamos).

Ora, tal argumento supratranscrito só teria efeito de defesa dos “posseiros das 

chácaras da Rua 115” (na verdade, Parque Linear Botafogo) se – e somente se – o município 

quedar-se inteiramente omisso na defesa do Patrimônio Socioambiental de Goiânia. E, de 

fato, nos autos do processo mencionado não consta nenhuma providência da Prefeitura em 

defesa do demandado Parque Linear Botafogo.

O município de Goiânia, não só neste, mas em outros casos assemelhados, 

omitiu-se na defesa do patrimônio do povo, durante longo período, até que, na gestão de 

1993 a 1996, iniciou tímido processo de recuperação dos bens integrantes do Patrimônio 

Ambiental. No caso do Parque Linear Botafogo, o Processo nº 9.354.581/96 foi instruído 

com pareceres e documentos oficiais, por meio do qual a Semma requisitou à 15ª Promotoria 

de Justiça a recuperação desse bem de uso comum do povo.

A título de exemplo, colaciona-se o despacho do Presidente do TJ-GO, verbis 
(grifos do autor):

[...] O Município de Goiânia [...] requer a suspensão de medida liminar concedida pelo MM. 
Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Goiânia, nos autos de 
Medida Cautelar Inominada, proposta por [Omissis] contra o [Omissis], titular da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente – Semma.
Dessume-se dos autos que o Requerido impetrou medida cautelar inominada, com pedido de 
liminar contra ato do titular da Semma, que determinou a demolição dos muros que cercam 
os quintais das casas da rua 115, do Setor Sul, em Goiânia, inclusive a da Requerida, sendo 
tal liminar concedida com o fim de se abster a autoridade da prática de referido ato, até que 
seja esclarecida a matéria em questão.

6 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Ação Reivindicatória. Autos nº 253/88 (900373247). Autor: Fundação Legionárias do Bem 
Estar Social. Requerido: Enedina Rodrigues Cardoso. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível/1ª Vara da Fazenda Pública Estadual 
da Comarca de Goiânia. 08 abr. 1988 (mimeo).
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Aduz o Requerente que fez notificação a todos os ocupantes de terrenos situados na rua 115, 
a fim de alertá-los quanto ao recuo necessário de suas áreas para implantação do Parque 
Linear Botafogo, esclarecendo acerca do Termo de Ajustamento de Conduta e as dúvidas 
quanto aos procedimentos a serem adotados. Argumenta, ainda, que tal área constitui bem de 
uso comum do povo, e que a concessão de liminar certamente causará grave lesão à ordem 
pública do Município de Goiânia.
Em face do art. 4º da Lei nº 8.437/92, pode o Presidente do Tribunal, em caso de manifesto 
interesse público, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e economia pública, 
suspender a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público.
Ocorrentes, a meu ver, o manifesto interesse público, bem como a possibilidade de grave 
lesão à ordem pública, suspendo a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, nos 
moldes do que foi requerido [...]. (GOIÁS, 1996)7.

A parte requerida, na decisão judicial supra, é um dilapidador de APM 

que se insurgiu contra ato do órgão ambiental competente, de cumprimento da sentença 

homologatória de TAC firmado pela Prefeitura de Goiânia com o MP-GO, consistente na 

execução das cláusulas 5ª, 6ª e 7ª seguintes, ipsis verbis: 

[...] Em atendimento ao Ofício nº 006/93 – COMA, a Semma instituiu uma equipe multidis-
ciplinar formada por técnicos dos órgãos municipais [...], órgão estadual [...], órgãos federais 
[...] e a entidade ambientalista ARCA para dar subsídios à execução de um ajuste entre a 
Prefeitura e o MP-GO para firmar compromisso judicial referente ao Projeto Municipal do 
Anel Viário de Goiânia. [...]. Assim, após a vistoria e estudos dos documentos relacionados 
[...], a equipe propõe: 
[...] 5º - A elaboração e execução de um Projeto de Urbanização e Paisagismo do Bosque 
Botafogo [...];
6º - Como medida compensatória à supressão da vegetação das áreas marginais ao córrego, 
deve-se reflorestar a montante e a jusante do trecho executado, para promover maior umi-
dificação do ar na região;
7º - Como medida compensatória aos danos ambientais e descumprimento do licenciamento 
ambiental, a Prefeitura deverá executar estudos sobre a recuperação ambiental dos córregos 
Botafogo, Cascavel e Capim Puba, inclusive as nascentes, a fim de serem criados Parques 
Municipais ao longo das margens, e de outros córregos do Município. [...] (GOIÁS, 1993)8.

O TAC supra, homologado por sentença transitada em julgado no Juízo da 2ª 

Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, representa adoção de medidas compensató-

rias ao impacto ambiental causado pela construção do Anel Viário de Goiânia em APPs, verbis:

[...] O MP-GO, com base em ICP e em legislação ambiental em vigor no Brasil [...], propôs 

a presente Ação Cautelar Inominada (preparatória de ACP) contra a Prefeitura de Goiânia e 

seu DERMU-COMPAV, visando à suspensão da construção do anel viário de Goiânia, até 

que o IBAMA autorize o prosseguimento da mesma. [...]. Citados os réus, contestada a ação, 

realizada a perícia e saneado o processo, na audiência de instrução e julgamento as partes 

7 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Despacho nº J222/96 de Suspensão de Liminar nº 35-0/268. Autos de Ação Cautelar Ino-
minada nº 561/96. Requerente: Município de Goiânia e Requerido: Toshiko Hirakawa. Des. Homero Sabino de Freitas 
– Presidente do TJ-GO, em 09 jul. 1996. In: MARTINS JÚNIOR (1996, p. 144).
8 GOIÁS. Tribunal de Justiça. Sentença homologatória de Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta sobre as obras do 
Anel Viário de Goiânia. Autos nº 106/91 de Ação Cautelar Inominada de Suspensão de Ação Lesiva ao Meio Ambiente, proposta 
pelo MP-GO contra a Prefeitura de Goiânia e o DERMU-COMPAV. Termo firmado com base no Relatório Técnico Multidisci-
plinar de Análise do Projeto do Anel Viário, em Audiência de Instrução e Julgamento na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública 
Municipal, homologado pelo Juiz Geraldo Salvador de Moura, em 15 fev. 1993. In: MARTINS JÚNIOR (1996, p. 145-159).
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celebraram o acordo, [nos termos] do art. 448 do CPC, antes de iniciada a audiência. As-
sim, diante do exposto, com base nos arts. 269, III e 448 do CPC, homologo por sentença 
o presente acordo a fim de que surta seus efeitos legais [...]. (GOIÁS, 1993). (grifamos).

4.2.2 A apropriação do Patrimônio Ambiental 

O Patrimônio Ambiental de Goiânia (tabela 19) é rico e diversificado, com 

115,337 milhões m² espaços livres, um índice de área verde – IAV de 94,51m² per capita. 

O IAV é um indicador do uso do solo e do desenvolvimento urbano sustentável, dado pelo 

coeficiente entre o somatório da metragem quadrada de espaços livres com função socioam-

biental e o número total de habitantes da cidade (MARTINS JÚNIOR, 2007).

Tab. 19. Classificação e quantificação (1.000 m²) dos espaços livres e o Índice de Área Verde - IAV de Goiânia 

Classe ou 
categoria

Pra-
ça*

Parque**
Parque 

Linear**
Verde 

Viário*

Espaço 
Livre 

Público*

Área 
Verde 

Partic.**

Equipa-
mento 

Público*

Jd. Rep./ 
outras*

Área 
Pública 

Parcelada*

Soma 
total*

Nº Ha-
bitante

(x 
1.000)

IAV

(m².
hab-1)

Quanti-
dade

3.307 17.177 7.305 2.775 3.382 50.933 20.212 1.827 8.419 115.337 1.220 94,51

Fonte: Martins Júnior (2007, p. 157)*; revisado e atualizado pela Diretoria de Áreas Verdes e Unidades deConservação – DIRUC/AMMA 
– 2007 e pela Gerência de Unidades de Conservação – GERUC/AMMA – 2010**

A figura 45 mostra a distribuição percentual dos espaços livres das zonas ur-

bana e de expansão urbana da cidade estudada. Nas áreas urbanizadas predominam espaços 

livres classificados nas categorias de equipamento público, parque, parque linear e praça. 

Nas áreas de expansão urbana predomina a categoria área verde particular, que são ELPs de 

APPs (MC, MG, fragmentos de remanescentes do bioma Cerrado).

Fig. 45. Distribuição percentual dos espaços livres das zonas urbana e de expansão urbana, bem como 
da área pública alienada e/ou parcelada de Goiânia (Fonte: Martins Júnior, 2007).
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Por outro lado, o expressivo percentual de área pública parcelada comprome-

te o Patrimônio Ambiental da urbe pesquisada, em face da forte correlação negativa entre 

IAV e densidade demográfica. Em geral, o aumento da população causa uma diminuição da 

área verde urbana – AVU. A relação entre a variável adensamento humano (D = densidade 

demográfica, hab.km-2) e a variável quantidade de espaço livre verde disponível para cada 

habitante (IAV, m².hab-¹) pode ser ajustada a uma equação de regressão linear simples.

A regressão de y para x, numa população de pares de valores transformados 

logaritmicamente, resulta numa equação geral e reduzida da reta: y = a + b.x, onde: y = IAV; 

x = D; b = coeficiente angular que mede a sensibilidade da regressão ou inclinação da reta de 

regressão com o eixo y; a = coeficiente linear ou ponto de interseção da reta de regressão 

com o eixo y. 

Martins Júnior (2007) calculou a e b, encontrando uma relação entre os 

valores das variáveis y e x que se expressa na equação da reta de regressão: log y = 6,48 - 

1,24.log x. Sabendo-se que o grau de associação entre as variáveis IAV e D é fornecido pelo 

coeficiente de correlação de Pearson (r
x’y’

 = -0,74), o autor concluiu que há forte correlação 

negativa entre as variáveis estudadas.

Por sua vez, o coeficiente de determinação entre as variáveis IAV e D é de 

55%, indicando que, nessa proporção, a redução da disponibilidade de AVU por pessoa pode 

ser explicada pelo aumento da densidade populacional. A estimativa do IAV de Goiânia 

(IÂV) para um futuro qualquer resulta da expressão: IÂV = 10y.

Pode-se estimar que um aumento de 49,32% no adensamento humano, de 

5.113 hab.km-² em 2001, para 7.635 hab.km-² previsto no Plano Diretor para ocorrer em 2018 

(SEPLAM, 2007), ocasionará uma reduçãode 54,4% no IAV, decaindo de 100,25 m².hab-¹ 

para 45,71 m².hab-¹, no mesmo período.

Quanto mais populosa a urbe goianiense, menor a quantidade disponível 

de espaço livre com potencial para área verde por habitante. A conclusão não é óbvia. Os 

planos de loteamento aprovados pela municipalidade decorrem de projetos de parcelamento 

do solo, elaborados por profissionais habilitados e submetidos aos pareceres de analistas 

urbanos do órgão público. Além disso, o processo de parcelamento e uso do solo urbano 

é normatizado por legislação que define previamente os percentuais de espaços livres e de 

espaços construídos (a esse respeito, ver Subseções 2.1.1 e 2.1.2).

Goiânia, planejada e criada pelo multicitado DL nº 90-A/1938, com generosos 

espaços livres por habitante, sofre um processo histórico de redução do IAV, calculado em 

17,68% per capita, desde 1938 até o final da última década. Em números absolutos, houve 

uma dilapidação de 8,4 milhões de m² de espaços livres verdes (MARTINS JÚNIOR, 2007).

A velocidade e a intensidade do desvirtuamento, da dilapidação e da apro-

priação privatista de tais espaços livres são preocupantes, conflita com a noção de que os 

espaços construídos são aqueles legalmente destinados à antropização e de que os espaços não 
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construídos são destinados à preservação e/ou conservação. A ocupação dos espaços cons-

truídos não poderia, legalmente, implicar na ocupação dos espaços livres. Estes são bens de 

uso público, destinados à preservação, ao lazer, à recreação, aos serviços de saúde, educação, 

segurança. Não obstante, o IAV da capital goiana é ainda expressivo, relativamente às cida-

des latino-americanas.

O desenvolvimento das cidades, sobretudo aquelas planejadas, não poderia, 

em tese, implicar na ocupação e dilapidação dos espaços livres em geral e das AVUs em 

particular. Conforme arts. 98 e 99, do CC, os espaços livres e as AVUs são bens públicos de 

uso comum do povo ou de uso especial, inalienáveis e imprescritíveis, afetados ou destinados 

ao uso universal de preservação, lazer e recreação ou ao uso especial de serviços públicos 

como saúde, educação e segurança (MACHADO, 2012).

Então, por que os espaços livres verdes tendem à redução nos ambientes 

urbanos? Porque não é só o aumento da população o responsável pelo uso e abuso do solo 

urbano. Outro fator tão ou mais importante é a dilapidação do patrimônio público, fornecido 

pelo índice IDP9. O grau de associação entre IDP e adensamento humano – D, na cidade em 

estudo, medido pelo coeficiente de correlação de Pearson no valor de r
x’y’

 = 0,575, indica que 

há uma correlação positiva média entre essas variáveis.

Assim, com o aumento do valor D, o IDP também aumenta. O coeficiente 

de determinação calculado para o problema, de 57,5%, significa que, nessa proporção, as 

variações do IDP podem ser explicadas pelas variações de D. Martins Júnior (2007) calculou 

que o IDP de Goiânia, calculado por Martins Júnior (2007), é de 3,65% ao ano per capita.

O estudo da experiência urbanística goianiense revela que o adensamento 

humano e a ação de agentes produtores do espaço urbano são importantes no processo de 

ocupação do uso do solo, na transformação da paisagem e na conversão dos ambientes 

naturais em ambientes transformados, dentre outros relacionados à qualidade de vida urbana.

Não é tarefa simples conhecer e controlar todos essses fatores. Espera-se 

evidenciar a importância das AVUs, de maneira a subsidiar a formulação, no capítulo V, de 

um referencial teórico e metodológico de caráter interdisciplinar e prospectivo para avaliação 

contingente das AVUs, levando-se em conta o nível de consciência social a respeito dos 

serviços ambientais.

4.3 Análises de casos de intervenção, em curso, dos agentes produtores do espaço
      urbano de Goiânia

Conforme se demonstrou, o Poder Público é o principal agente produtor do 

espaço urbano de Goiânia. Nesta seção, se discute o Projeto de Lei Complementaraprovado 

9 O IDP de Goiânia é um indicador de dilapidação do patrimônio público e da degradação das AVUs, dado pela relação 
expressa em percentual, entre o Total de Área Pública Alienada (m²) e o Total dos Espaços Livres da cidade (m²) (Martins 
Júnior, 2007).



272

pela Câmara Municipal e sancionado pelo Prefeito na LC nº 224, de 16 de janeiro de 2012 e 

o PL nº 3.478, de 03 de setembro de 2012, aprovado pela Assembleia Legislativa em sessão 

do dia 13.12.2012, submetido ao Governador para sanção e promulgação na lei respectiva.

As iniciativas de lei citadas têm em comum a desafetação de centenas de 

milhares de metros quadrados de bens públicos originalmente afetados a bens de uso 

comum de parques, praças e bens de uso especial de equipamentos comunitários destinados 

a playgrounds, ginásios, postos de saúde, educação, lazer, cultura, segurança, assistência 

à juventude e aos idosos. Tais iniciativas exemplificam concretamente o papel do Poder 

Público – Executivo e Legislativo – na produção do espaço urbano e fornecem subsídios 

para avaliação na avaliação perspectiva do futuro da cidade. 

4.3.1 Alienação de APMs pelo Prefeito – LC 224, de 16 de janeiro de 2012

A lei citada à epígrafe, aprovada pela unanimidade da Câmara Municipal de 

Goiânia, de autoria do Prefeito, promoveu a desafetação e autorizou o Chefe do Executivo a 

alienar 33 áreas públicas municipais – APMs, sendo 17 localizadas no Parque Lozandes, no 

entorno do Paço Municipal e 25 em outros bairros da cidade. Os vereadores acrescentaram à 

lista original, outras 36 APMs, totalizando 69 áreas públicas.

A aprovação da referida matéria contrariou pronunciamento da Procuradoria 

Jurídica da Câmara Municipal, que acolheu o Parecer Jurídico nº 805/2011, lavrado pelo 

Consultor Jurídico-Legislativo Marcos Gomes. De acordo com Despacho nº 983, de 

29.11.2011, em caráter terminativo, despachou a Procuradora-Chefe Keila F. Mori Dallara 

“[...] desfavorável à apreciação do projeto por sua inequívoca afronta ao Estatuto da Cidade, à 

Lei Orgânica do Município e ao Plano Diretor de Goiânia [...]” (GOIÂNIA, 2012, fls. 103-120)10.

Entrementes, em desacordo com a decisão da unidade especializada do 

Poder Legislativo Municipal, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu, em 30.11.2011, 

relatório favorável à tramitação da matéria e à alienação das APMs relacionadas na tabela 

20, com fundamento em manifestação da Seplam e, da Amma, sobre uma (01) área verde 

(Goiânia, 2012). 

A Seplam manifestou que o projeto de desafetação, privatização e verticaliza-

ção de áreas enquadradas como bens de uso comum e de uso especial “[...] atende as metas 

do Plano Diretor e cumpre a Função Social da propriedade, além do desenvolvimento eco-

nômico municipal [...]” (GOIÂNIA, 2012, fls. 122-124). A Amma emitiu parecer favorável 

à desafetação de área verde ZPA-IV no Parque Lozandes, com 5.326,58m², “[...] para que 

os recursos oriundos dessa alienação sejam revertidos nas obras de implantação do Parque 

Municipal Jardim Botânico do Cerrado [...]” (GOIÂNIA, 2012, fls. 121).

10 GOIÂNIA. Lei Complementar nº 224 de 16 de janeiro de 2012. Cria o Parque Municipal Jardim Botânico do Cerrado, desafeta 
áreas de suas destinações primitivas e dá outras providências. Protocolo 2011/0001709, de 04 nov. 2011 de tramitação do PLC nº 
21/11, 145 f. Goiânia, Câmara Municipal; Gab. Civil, 2012.
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Tab. 20. Áreas Públicas Municipais – APMs de Goiânia desafetadas pela LC nº 224, de 16.01.2012.

Item
Denom

nação
i-

Localização Área (m²) Afetação
Objetivo da 
desafetação

01 APM-24
Av. Autódromo Ayrton Sena c/ Al. 

Contorno, Portal do Sol I
35.999,86

Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente Privatização, 

verticalização
02 APM-23 Av. Autódromo Ayrton Sena, Portal do Sol I 24.632,76 Apoio ao Idoso
03 APM-2 Ruas 69, 74, 92, Jd. Goiás. 4.539,63 Equipamento Urbano

Privatização

04 APM-3 Ruas. 74 c/ 92, Jardim Goiás 979,93 Área Verde ZPA-IV

05 APM-19
Av. Baffin c/ Ruas MDV-28, MDV-
32 e MDV-33, Moinho dos Ventos.

9.797,54 Centro de Assistência ao Idoso

06 APM-14
Ruas MDV-28, MDV-44 e MDV-48, 

Moinho dos Ventos.
10.392,49

Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente

07 APM-5
Ruas MDV-2, MDV-13, MDV-5 e 

MDV-19, Moinho dos Ventos.
5.740,00

Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 
391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28)

08 APM-1
Em frente à Praça APM-4, Av. PL-2, 

Park Lozandes.
5.326,58

Na planta, Área Verde ZPA-IV (fls. 52); 
no Parecer 391/2011 CTAP, Sem 

afetação (fls. 28) Privatização, 
verticalização

09 APM-2 Qd. H-4, Park Lozandes 3.501,11
Na planta, Praça Pública/Playground 
(fls. 53); no Parecer 391/2011 CTAP, 

Sem afetação (fls. 28)

10 APM-3 Qd. PLH-2, Park Lozandes. 10.959,67
Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 

391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28)
Doação ao TCM, 

verticalização.

11

APM

Qd. G, L. 03, Park Lozandes 9.457,75
Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 

391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28)
Doação ao MPT, 

verticalização.

12 Qd. G, L. 05, Park Lozandes 18.416,83
Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 

391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28)
Doação ao TJ-GO, 

verticalização

13 Qd. G, L. 06, Park Lozandes 7.821,64
Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 

391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28)
Doação à ACIEG, 

verticalização

14 Qd. G, L. 07, Park Lozandes 6.490,31
Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 

391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28)

Privatização, 
verticalização

15 Qd. G, L. 08, Park Lozandes 6.000,00
Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 

391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28).

16 APM-1
R. PLH-7 c/antigo leito da Av. PL-1, 

Park Lozandes.
33.584,91

Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 
391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28).

17

APM

R. PLH-4, Qd. 01, L. 01, Park 
Lozandes

2.013,90
Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 

391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28).

18
R. PLH-2 c/ PLH-7, Qd. 01, L. 01, 

Park Lozandes
16.062,91

Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 
391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28).

19
R. PLH-6 c/ PLH-7, Qd. 02, L. 01, 

Park Lozandes
11.846,52

Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 
391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28).

20
Av. PL-2 c/ PL-3, Qd. 02, L. 02, Park 

Lozandes
12.138,88

Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 
391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28).

21
Av. PL-2 c/ PL-3, Qd. 03, L. 01, Park 

Lozandes
7.468,18

Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 
391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28).

22
Av. PL-2 c/ PL-4, Qd. 03, L. 02, Park 

Lozandes
9.071,64

Pela norma, Espaço Livre; no Parecer
391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28).

23
Av. PL-4 c/ PL-5, Qd. 03, L. 03, Park 

Lozandes
12.220,07

Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 
391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28).

24
Av. PL-3 c/ PL-5, Qd. 03, L. 04, Park 

Lozandes
6.212,83

Pela norma, Espaço Livre; no Parecer 
391/2011 CTAP, Sem afetação (fls. 28).

25 Praça T-21 Av. T-1 c/R. T-29 e T-50, S. Bueno 5.335,00 Praça. Doação ao MPU e 
PRT – 18ª Região

26 APM- 3.5.5
Al. Nadir Bufaiçal c/ Av. Rio Verde, 

Setor Faiçalville.
6.738,27 Centro Público

Privatização

27 APM-7
Av. Jaime Câmara c/ Ruas 2 e 3, 

Residencial Cidade Verde
11.297,82 Praça

28 APM-3
Entre as Ruas Miguel do Carmo e 

GV-29, Res. Granville.
3.350,18 Apoio ao Idoso

28 APM-5
Entre as Ruas Miguel do Carmo e 

GV-29, Res. Granville.
529,83 Posto Policial

30 APM-6
Entre as Ruas Miguel do Carmo e 

GV-29, Res. Granville.
7.262,98

Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente

31 APM-7
Entre as Ruas Miguel do Carmo e 

GV-29, Res. Granville.
5.717,15 Posto de Saúde

32 APM-7 R. Cartagena c/ Gibraltar, S. Três Marias 7.302,60 Apoio ao Idoso
Privatização, 
verticalização33 APM-15

Ruas RB-114, RB-117 e Al. do 
Capim, Res. Recanto do Bosque

17.737,27 Centro de Apoio ao Idoso

34
APM

R. NR-4 c/ NR-2, V. Redenção. 3.417,28 Colégio Estadual Cora Coralina
Doação ao Estado 

de Goiás
35 R. Planalto c/ Av. Perimetral Seis, Cj. Riviera. 12.746,55 Colégio Estadual Irmã Gabriel
36 Av. Sol Nascente, Qd. 50, L. 16, Jd. 5.512,91 Ginásio de Esportes
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In concreto, a Lei alterou os limites e desafetou área de 116.929,73m² per-

tencente ao Parque Jardim Botânico do Cerrado, localizado no Parque Lozandes, além de 

outras áreas relacionadas no art. 6º da LC nº 224/2012, visando a “[...] verticalização de uma 

área total de 550.539m², dos quais 337.136m² na região do Paço Municipal [...]” (GOIÂNIA, 

2012, fls. 109).

 

Nova Esperança

37 Av. Leopoldo de Bulhões, R. João Batista 
Gonçalves e R. VC-6, Cj. Vera Cruz 8.245,00 Colégio Estadual Edmundo Rocha

38 APMs C7, 
C8, C9 R. VF-64, Qd. 49, S. Finsocial. 5.889,31

Espaço livre público não edificado
39

APM

Ruas VC-6 e João Batista Gonçalves c/ Av. 
Leopoldo de Bulhões, Cj. Vera Cruz

7.306,70

40
Al. das Palmeiras c/ Av. Berlim, Qd. 

51, Setor Novo Horizonte
10.584,18 Colégio Estadual Novo Horizonte

41 Praça Ubim
R. Anaca c/ R. Tocari, Qd. 214, 

Parque Amazônia
2.396,27

Original: praça; atual: Col. Est. Antonio 
O. da Silva

42

APM

Av. C-198 c/ C-224 e C-226, Qd. 500, Jd.América 16.972,35 Col. Est. Prof. Venerando de Freitas Borges

43 Avs. Leopoldo de Bulhões, Frei Confaloni e 
Haroldo Barbosa, Cj. Vera Cruz I

41.775,87

Espaço livre público não edificado44 Av. Couto Magalhães c/ R. Caramuru, Jd. da Luz 3.257,36

45
Av. João Batista Gonçalves c/ Av. 

VC-3, Cj. Vera Cruz I
8.188,44

46
R. SNF-2, Qd. 1A, Setor Norte 

Ferroviário
3.636,68

Colégio Estadual Major Alberto 
Nóbrega

47 R. JL-4, Qd. 9, L. 8, Jd. Lajeado 7.009,02 Col. Est. Miriam Benchimol

48 Rua 200, Setor Vila Nova 6.270,21
Original: Parque Botafogo; atual: Col. 

Est. Murilo Braga

49
Ruas VF-22, VF-24 e VF-29, Qd. 22, 

L. 19, St. Finsocial
4.742,24 Col. Est. Sebastião Alves de Souza

50
Av. Frei Confaloni, s/n, Conjunto 

Vera Cruz I
Inclusa no item 

43
Espaço livre público não edificado

51
Av. Tóquio c/ Madri, Qd. 13, Parque 

Industrial João Braz
4.426,39

52 R. Bolonha c/ Pizza, Qd. 11, Jd. Europa 5.642,87 Colégio Estadual do Jardim Europa
53 R. JC-10 c/ JC-37, Jd. Curitiba. 310,92

Espaço livre público não edificado54 APMs9 e 10 R. JP-31, Qd. 50, Jd Primavera 5.527,12
55 APMs1 e 2 R. Hederto, s/n, Bairro Goiá II 6.260,91
56

APM

Av. E, Qd. B-11, nº 600, Jardim Goiás. 12.842,59 Colégio da PM/GO “Hugo de Carvalho Ramos”
57 R. 2011, Unidade 201, Parque Atheneu. 5.484,42 Colégio Est. Major Oscar Alvelos.
58 R. 1027, nº 70, Setor Pedro Ludovico. 12.337,74 Colégio Est. Pedro Xavier Teixeira
59 R. 59, nº 176, Centro 5.540,98 Colégio Est. José Honorato

60 APM - 7
Av. Perimetral Seis c/ R. Planalto, Qd. 

23-A, Área 6, s/n, Cj. Riviera
23.740,37

Delegacia da Polícia Civil e Colégios 
Estaduais Chico Mendes e Gabriela 

61

APM

Avs. Antonio Martins Borges e Florianópolis c/ R. 
1014, s/n, St.Pedro Ludovico. 21.565,23 Colégio Est. Dom Abel.

62 Ruas 1016 c/ 1007, nº 422, S.Pedro Ludovico. 3.733,21 Colégio Est. Visconde de Mauá.

63
Ruas 1051 c/ 104 e 5, L. 38, 

Unidade 105, Parque Atheneu.
8.266,66 Colégio Est. Sen. Onofre Quinan

64
Ruas VF-66, VF-64 e VF-53, Qd. 

49, L. 09/15, Setor Finsocial
3.884,13 Colégio Est. Ary Ribeiro Valadão

65 Av. Central, Qd. 50, L. 09, Jd. Nova Esperança 476,31 16º Distrito Policial da PC/GO
66 Av. Central, Qd. 50, Jd.Nova Esperança. 440,08 Núcleo de Assistência Comunitária do Estado

67
Av. Mal. Rondon, c/ R. Carlos C. 
Bastos Filho, nº 9, Res. Morumbi

2.631,92 Escola Est. Eunice Weaver

68 Av. Carijó c/ R. da Prata, s/n, St.U. Magalhães 7.629,12 Colégio Est. Aécio de Oliveira Andrade

69
Av. 24 de Outubro c/ R. P-25, Qd. 
P-89, L. 48, St. dos Funcionários

2.243,95 Colégio Est. Nha-Nha do Couto.

Total área pública municipal desafetada (m²) 616.882,33 Total área doada ao Estado (m²) 280.935,29
Fontes: GOIÂNIA, 2012; SIGGO Web, disponível em: <http://200.199.226.152/siggoweb_net/>. Acesso em: 27 dez. 2012.

Doação ao
Estado de 

Goiás
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As APMs desafetadas pela LC nº 224/2012 perfazem 280.935,29m² a serem 

privatizadas ou doadas a instituições públicas e privadas, inclusive ao Estado de Goiás, 

sob o argumento de “regularização das escolas estaduais”. A doação ao Estado torna-se 

inconsistente ao se verificar que 1/4 dos bens desafetados para doação (itens 38-9, 43-

5, 50-1 e 54-5 na tabela 22) são Espaços Livres não edificados, dotados de expressivas 

dimensões e vantagens locacionais. Tais características são apropriadas aos objetivos do 

Governo do Estado no intuito de alienação de áreas públicas, inclusive destinadas a escolas, 

com o declarado objetivo de arrecadação financeira, consignado no PL nº 3.478/2012, que 

se discute na subseção seguinte.

O conteúdo dessa iniciativa da LC nº 224/2012 reforça a assertivade que o 

Poder Público coordena o processo de produção e apropriação do espaço urbano, a serviço 

dos agentes produtores privados – incorporadores, construtores, loteadores e proprietários 

fundiários, contando com a participação ativa ou passiva de insuspeitas instituições, que são 

também beneficiárias históricas desse processo. 

A LC nº 224/2012, conforme itens números 10, 11, 12, 13, 25 e 34 a 69, da 

tabela supra, autoriza a doação de APMs a diversas instituições federais e estaduais, públicas 

e privadas, que se tornariam donatárias de áreas desafetadas: Ministério Público da União 

– MPU e Procuradoria Regional do Trabalho – PRT 18ª Região (Praça T-21 no S. Bueno 

c/ 5.335m²); Ministério Público do Trabalho – MPT (APM no Park Lozandes c/ 9.457,75m²); 

Tribunal de Justiça de Goiás – TJ-GO (APM no Park Lozandes c/ 18.416,83m²); Tribunal 

de Contas dos Municípios – TCM (APM-3 no Park Lozandes c/ 10.959,67m²); Associação 

Comercial e Industrial de Goiás – ACIEG (APM no Park Lozandes c/ 6.000,00m²); e, Câmara 

Municipal, por meio de emenda que acrescentaram 36 APMs ao PLC enviado pelo Chefe do 

Executivo local.

4.3.2 Alienação de APMs pelo Governador – PL 3.478, de 03 de setembro de 2012

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em sessão de 13.12.2012, 

aprovou o PL nº 3.478, de 03.09.12, de iniciativa do Governador, de desafetação de APMs 

em Goiânia. O objetivo do Poder Executivo Estadual com a venda das áreas públicas de 

Goiânia,conforme arts. 3º e 4º do PL referido, é gerar receita para o “[...] Fundo de Fomento 

ao Desenvolvimento Econômico e Social de Goiás, para atender programas e ações do Plano 

de Ação Integrada de Desenvolvimento – PAI [...]” (GOIÁS, 2012, fls. 2 e 8)11.

À luz da legislação urbana e do digesto civil brasileiro, a iniciativa do Estado 

de Goiás representa esbulho do patrimônio alheio, ao pretender alienar o que não pertence 

ao Estado, mas, sim, ao povo goianiense. Duas áreas inicialmente divulgadas como sendo 

11 GOIÁS. Projeto de Lei nº 3.478, de 03 de setembro de 2012. Autoriza alienação dos imóveis que especifica. Autoria: go-
vernador do Estado. Aprovado em sessão legislativa de 13 dez. 2012. Goiânia, Seção de Protocolo e Arquivo da Assembleia 
Legislativa, Processo nº 2012003478, de 03 set. 2012.
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“alienáveis pelo Estado” foram excluídas da redação final do referido PL, em face da forte 

reação negativa da sociedade, quais sejam: a área de 30 mil m² no Jardim Goiás, ao lado 

do Estádio Serra Dourada, com o uso atual de Parque da Criança, Circo Lahetô de Escola 

Circense, Feira do Cerrado, Delegacia da Infância e Juventude e Defesa Civil; e a área 

de 64,3 mil m² no Setor Marista, vizinha ao Parque Areião, com o uso atual de Batalhão 

Anhanguera da Polícia Militar.

A tabela 21 relaciona as áreas constantes do PL nº 3.478/12, com suas respec-

tivas localizações, documentações sobre a titularidade de cada uma delas e o uso atual do 

bem público, totalizando 39.991,42m² de área, conforme processo de tramitação da matéria 

(GOIÁS, 2012).

Tab. 21 Bens públicos municipais de Goiânia desafetados para serem privatizados, com o fundamento 
de que são “inservíveis aos interesses públicos em geral”, cf. PL 3.478/2012.

Item Área (m²) Localização Documentação Uso atual do bem público

1 4.560,00
Ruas 1000 (Sen. Domingos 
Velasco), 1001 e 1008, Setor 

Pedro Ludovico.

Matrícula 52.442 do 4º 
CRI

Centro de Prevenção ao Uso 
de Drogas

2 1.920,00
1ª Av. Qd. 8, Lts. 25/28, Vila 

Nova
Matrículas 49.875 a 
49.878 do 4º CRI

Vida Nova – Oficina de 
Reciclagem de Papel

3 1.257,58
Av. B com Av. Anhanguera, Qd. 

23, Lts. 9/17, V. Morais
Matrícula 12. 911 do 3º 

CRI
Centro de Referência da 

Juventude

4 7.750,00
R. Leonardo da Vinci, Av. 

Veneza, R. Pizza e Av. Milão, Qd. 
54, Lts. 1/18, Jd. Europa

Matrículas 21.796 a 
21.813 do 1º CRI

Casa do Albergado “Ministro 
Guimarães Natal”/Regime 

Prisional Aberto

5 846,00
R. 67-C, Qd. 141-A, Lts. 57 e 59 

S. Norte Ferroviário
Matrículas 93.545 e 
93.546 do 3º CRI

SEMAP/Secretaria da 
Fazenda

6 1.700,00
R. 67, Qd. E, nº 07, Setor Leste 

(sic)
Matrícula 14.299 do 3º 

CRI
Não identificado

7 503,42
R. 1038, Qd. 83, nº 08, S. Pedro 

Ludovico c/ S. Bela Vista

Área maior transcrita 
sob nº 660, 700 e 701 3º 

CRI*

Área não edificada e murada, 
com os lotes nº 5, 6, 7, 8 e 9

8 21.455,69
Av. SC-01, R. Naoqui e Av. Bela 

Vista, Parque Acalanto.
Área maior transcrita 
sob nº 661 do 3º CRI*

Espaço livre público não 
edificado

Total de área pública em Goiânia submetida à alienação pelo Estado (m²) 39.991,42

Fonte: GOIÁS, 2012; SIGGO Web, disponível em: <http://200.199.226.152/siggoweb_net/>. Acesso em: 27 dez. 2012.
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O Parque da Criança integra o quantitativo de 374.663m² de áreas públicas 

municipais destinadas ao uso de parques, jardins públicos, praças ajardinadas e de extensos 

parques lineares ao longo dos córregos existentes, a serem destinados para a recreação popular. 

Compõe, assim, um grande equipamento comunitário, integrando o rol res extra commercium 

das áreas públicas do setor Jardim Goiás, criado pelo Decreto Municipal nº 18, de 22/09/1950, 

tudo de acordo com o DL nº 90-A/1938 que aprovou o primeiro Plano Diretor de Goiânia.

O Poder Executivo Estadual, para fundamentar a pretensa dominialidade das 

APMs relacionadas no PL nº 3.478/2012, citou documentos da pretensa dominialidade dos 

bens. Tais documentos se referem às escrituras de doação e de aquisição de terras para a 

edificação da nova capital do Estado, publicada sin extenso desde há muito por Monteiro 

(1938, p. 106-121), que são analisadas a seguir:

a Transcrição nº 660, do Lv. nº 3-A, fls. 66, do 3º CRI de Goiânia, em 

20.03.1934, de doação, pela Prefeitura de Campinas ao Estado de Goiás, de um quinhão 

de terras da Fazenda Botafogo com 52 alqueires ou 250ha e 68a, havido dito terreno, pela 

Prefeitura, por doação do Cel. Andrelino Rodrigues de Morais e s/m Barbara de Sousa 

Morais, cf. Transcrição nº 578, Lv. nº 3-A, fls. 44 e 45, de 27.10.1933, tendo a donatária 

assumido o compromisso solene e formal de fazer boa, firme e valiosa a doação com a 

finalidade de efetivar, no terreno doado, a mudança da Capital de Goiás, a construção do 

Palácio Presidencial, bem como de prédios destinados à Igreja, à Mitra da Arquidiocese 

de Santana, aos Colégios e outras instituições pias, com a cláusula expressa de retorno ao 

patrimônio dos doadores no caso de descumprimento das condições da doação.

a Transcrição nº 661, do Lv. nº 3-A, fls. 67, do 3º CRI de Goiânia, em 

21.03.1934, de doação ao Estado de Goiás: i) de cinco (05) alqueires de terras da Fazenda 

Arranca Toco ou Vaca Brava de cada um dos doadores: os cidadãos João Rita Dias e s/m 

Julia Rita Dias; os lavradores Oscar Pereira Duarte e s/m Tereza Batista Duarte; as jovens 

solteiras Barbara Generosa Duarte e Georgeta Revalina Duarte, esta Agente do Correio de 

Campinas; ii) de dez (10) alqueires da Fazenda S. Antonio pelos doadores, os fazendeiros 

Hermenelino Rodrigues de Siqueira e s/m Marcília Carolina de Melo; e, iii) de trinta (30) 

alqueires da Fazenda S. Antonio pela doadora Maria Joana de Jesus, viúva.

a Transcrição nº 700, do Lv. 3-A, fls. 83 e 84, do 3º CRI de Goiânia, lavrada 

em 10.04.1934, de compra, pelo Estado de Goiás, de área de 159 alqueires goianos (ou seja, 

de 80 litros) nas divisas das fazendas Criméia, Botafogo e Vaca Brava ou Arranca Toco, 

tendo como vendedores os fazendeiros Otávio Tavares de Morais e s/m, Urias Alves de 

Magalhães e s/m e de Maria Alves de Magalhães.

a Transcrição nº 701, do Lv. 3-A, fls. 84 e 85, do 3º CRI de Goiânia, lavrada 

em 11.04.1934, de compra, pelo Estado de Goiás, de área de 1.508ha e 70a, da fazenda 

Botafogo, tendo como vendedor o fazendeiro Andrelino Rodrigues de Morais e s/m.
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As Transcrições 660 e 661 compreendem terras doadas entre os córregos 

Botafogo e Capim Puba, em atendimento à determinação do art. 1º do Decreto nº 3.359, 

de 18.05.1933 de mudança da Capital. As transcrições 700 e 701 resultaram da resposta à 

consulta formulada pelo Interventor de Goiás ao autor do primeiro Plano Diretor da Cidade, 

que recomendou:

[...] em face da inevitável e rápida valorização dos terrenos e da sua consequente apropriação 

pelos proprietários particulares [mais-valia fundiária], impondo ônus excessivo aos cofres 

públicos para futuras desapropriações, recomenda-se ao Estado de Goiás a constituição de 

um patrimônio urbano [mediante] desapropriação de todo trecho da bacia do rio Meia 
Ponte, compreendendo as sub-bacias dos córregos do Palmito, Areião, Botafogo, Capim 

Puba, com as suas vertentes, até atingir o ribeirão Anicuns e por este até seu encontro com o 

rio Meia Ponte, [cujas] linhas divisórias se impõem para um desenvolvimento harmonioso da 

Nova Capital, que os interesses particulares não podem nem devem servir de obstáculo 
em detrimento do interesse coletivo [...]. (Arquiteto-urbanista ATTÍLIO CORRÊA LIMA. 

Carta ao Interventor de Goiás Pedro Ludovico Teixeira, em 31.03.1934. In: MONTEIRO, 

1938, p. 114-116) (grifos nossos).

Como demonstrado anteriormente, o Município detém o domínio dos bens 

públicos criados no parcelamento do solo urbano, ad exemplum, a Casa do Albergado, no 

Jardim América, ilustrada na figura 46, desafetado pelo PL nº 3.478/2012 como “inservível” 

para ser privatizado pelo Estado. Trata-se de equipamento urbano afetado a função social de 

albergar parcela significativa da população goianiense que vive em situação de pobreza e 

indigência, portanto, essencial à política pública de combate à iniquidade, uma característica 

das cidades da ALC e do nosso país.

Além do aspecto supramencionado, em afronta à Lei Federal de Parcelamen-

to e Uso do Solo, a iniciativa do Estado, via PL nº 3.478/2012, desrespeitou também as Leis 

Estaduais nº 7.653, de 19.06.1973 e nº 7.875, de 23.10.1974 que transferiram ao domínio do 

Município os bens públicos de Goiânia, in litteris (grifos do autor):

Art. 1º. Ficam transferidos ao poder de disposição do Município de Goiânia os bens de 

uso comum do povo, existentes e que vierem a existir nos loteamentos urbanos feitos pelo 

Estado de Goiás, dentro dos limites territoriais do Município.

As Leis Estaduais, supratranscritas, repetiram obrigação disposta em Lei 

Federal que determina a transferência automática dos bens públicos ao Município, pelo 

efeito imediato da inscrição do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis. Assim, 

conforme se expôs detalhadamente, a própria documentação das áreas, relacionadas pelo PL 

nº 3.478/2012, revela a destinação uti universi de bens públicos afetados ao uso coletivo, de 

titularidade do povo goianiense, incompatível para com o processo privatizante em curso.
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Fig. 46. Casa do Albergado, à Av. Veneza, Milão, R. Pizza e Urias de Oliveira, Qd. 54, Lts. 1/18, Jd. Europa, 
em Goiânia – área pública municipal (APM) em local nobre com 7.750m² a ser privatizada pelo Estado. 

Fonte: GOIÁS, 2012; SIGGO Web, disponível em: <http://200.199.226.152/siggoweb_net/>. Acesso em 27 dez. 2012.

 

4.3.3 Autonomia e Dilapidação

A capital de Goiás não exerce sua autonomia e se omite na defesa do patri-

mônio público. Historicamente tem permitido que o loteador – Estado de Goiás ou qualquer 

outro, seu preposto, como a empresa Coimbra Bueno & Cia. Ltda. – promova ações de 

dilapidação dos bens do cidadão goianiense e, não raras vezes, tem-se aliado aos agentes 

produtores do espaço urbano para dilapidá-lo. 

O processo histórico de esbulho do patrimônio de Goiânia começou com a 

parceria entre o Estado e empresas especuladoras imobiliárias. A empresa Coimbra Bueno, 

que elegeu um governador na década de 1950, alienou ilegalmente centenas de milhares de 

metros quadrados de áreas públicas. Para exemplificar, citam-se dois casos sintomáticos 

(MARTINS JÚNIOR, 2007):

a No Setor Bueno, a privatização de 356.650,56m² de APMs originalmente 

destinadas a parques (inclusive o Vaca Brava, por meio de fraude na planta do loteamento), 

praças, equipamentos urbanos e comunitários.

a No Setor Coimbra, cuja área de 1.467.844m² originalmente destinada à 

implantação do equipamento público municipal Zona de Esportes, virou loteamento parti-

cular por meio de enxerto na planta original e a loteadora ainda alienou praças (15.845m²), 

Verde Viário (2.689m²) e Equipamento Público (22.265m²).

A figura 47 ilustra APMs localizadas no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, 

como exemplo-síntese do processo em curso de alienação do Patrimônio Público goianiense: 
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33.633,08m² apropriados pela AGEL, 2.725,24m² usufruídos por instituição religiosa; e, 

3.733,21m² doados ao Estado pela LC nº 224/2012; notar que até uma viela foi aberta no 

interior da área, que é indivisível.

Na trilha da dilapidação dos bens de uso comum (praças, parques e até vias), 

de uso especial (escola, saúde, recreação, segurança) e dominicais (patrimoniais) vieram 

os parcelamentos, alienações, privatizações, doações, comodatos, invasões, apropriações 

ilegais ou institucionalizadas pelo próprio poder público de áreas pertencentes ao povo de 

Goiânia. A venda de áreas públicas pelo governo estadual, constante do PL nº 3.478/2012, é 

mais uma agressão ao patrimônio público da capital dos goianos.

Fig. 47. APM com 40.091,53m², localizada entre as Ruas 1.018, 1.012 e Atanagildo de Q. França, no Setor Pedro Ludovico, em 
Goiânia.Fonte: GOIÁS, 2012; SIGGO Web, disponível em: <http://200.199.226.152/siggoweb_net/>. Acesso em: 27 dez. 2012.

4.4 Considerações do estudo de caso 3: há desenvolvimento sustentável sem o controle
      do Patrimônio Socioambiental?

As leis discutidas nas subseções anteriores, de alienação do Patrimônio 

Socioambiental goianiense, reforçam o quadro diagnosticado pelo próprio Plano Diretor de 

Goiânia, segundo o qual, as APMs não dispõem de adequados e eficientes canais institucionais, 

jurídicos e instrumentais de proteção. A população desconhece o seu patrimônio, pois inexiste 

um banco de dados cadastrais das áreas públicas e suas características, destinações, usos atuais 

e potenciais. As informações referentes ao Plano de Urbanização da cidade, do período de 
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1933 até 1990 foram sonegadas. Só a partir de então se deu início a uma identificação, ainda 

incompleta, com 2.764 áreas dos 237 loteamentos aprovados após 1980 (Seplam, 2007).

Diante do quadro de desproteção do patrimônio público, elaborou-se e dispo-

nibilizou-se ao Município de Goiânia um banco de dados, contendo o Patrimônio Socioam-

biental, bem como foi apresentada a proposta de criação da entidade “espaços livres” a ser 

inserida como uma nova camada de informação no MUBDG:

[...] Para reverter esse quadro, algumas medidas seriam necessárias, tais como: desenvolver 
um banco de dados, alfanumérico, geocodificado, com participação interinstitucional, 
que permitisse manter atualizado um cadastro de áreas públicas, inserido num programa 
de monitoramento do patrimônio ambiental de Goiânia, buscando implementar meios de 
procedimento on-line, com a participação direta dos segmentos sociais organizados [...] 
(MARTINS JÚNIOR, 2007, p. 235)

A iniciativa supramencionada resultou parcialmente no objetivo pretendido, 

com a disponibilização, a partir de 27.12.2012, do SIGGO Web, pela AMTEC. Trata-se do 

processo inicial de implantação de um cadastro técnico moderno, completo, interativo, em 

permanente interface como o cidadão, que instrumentaliza o Município na proteção do seu 

patrimônio, aumentando sua proteção e reduzindo sua exposição às ações de dilapidação.

4.4.1 Alienação decorrente do PL nº 3.478/2012

As APMs alienadas pela iniciativa de lei supra, integram o Patrimônio 

Socioambiental de Goiânia, de acordo com as transcrições números 660 e 661, e são oriundas 

das áreas de 52 alqueires da Fazenda Botafogo e de 110 alqueires da Fazenda Arranca Toco 

ou Vaca Brava, doados pelos seus proprietários rurais ao Estado para edificar a Nova Capital 

de Goiás. O Estado, ao alienar parte remanescente dessas áreas, agride o Código Civil, pois o 

donatário as recebeu em doações com cláusula de reversão e encargo a benefício do interesse 

geral. Nesse caso, cabe ao donatário – Estado – o compromisso solene e formal “[...] de 

fazer boa, firme e valiosa a doação com a finalidade de efetivar, no terreno doado, a futura 

Capital do Estado, cujas terras, entretanto, voltarão ao patrimônio dos doadores no caso 

de não se cumprir o encargo da doação [...]” (MONTEIRO, 1938, p. 101-2). A cláusula de 

reversão é um reforço que protege todos os bens criados no Plano de Urbanização, além 

daqueles dispositivos já mencionados na Seção 2.1, referentes aos bens públicos de uso 

comum, especial e dominical da cidade.

A finalidade da doação, registradas nas referidas transcrições, não pode ser 

desprezada, como se a manifestação do doador original – os proprietários das Fazendas 

Botafogo e Vaca Brava, onde se edificou a cidade – fosse coisa envelhecida e superada 

pelo simples passar do tempo. Trata-se de doação com cláusula de reversão (art. 547 do 

CC) combinada com encargo de benefício geral (art. 553 do CC). A doação com cláusula 

de reversão é de caráter resolutivo, impondo-se o retorno ou a reversão dos bens doados 
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ao patrimônio do doador, conforme mandamento do art. 547 do CC e seu parágrafo único, 

que dizem: “[...] O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se 

sobreviver ao donatário. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro [...]”.

O doador, pessoa física natural, obviamente não sobreviveria ao donatário, 

pessoa jurídica de direito público interno, de natureza permanente. Nem por isso ficaria o 

Estado livre do encargo da doação, pois o citado art. 547 aplica-se cominado ao art. 553, 

parágrafo único, do CC, que dizem (grifamos):

Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso fossem a benefício 
do doador, de terceiro ou do interesse geral.
Parágrafo único. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público poderá exigir 
sua execução, depois da morte do doador, se este não tiver feito.

Assim, tendo o Estado recebido um quinhão de terras para construir a cidade 

de Goiânia, a título de doação, com condições estipuladas nos termos do art. 547 c/c art. 

553 do CC, não pode o donatário violar a manifestação de vontade do doador, já que a 

doação com cláusula de retorno possui encargo a benefício do interesse geral, exigível por 

qualquer um dos entes legitimados da sociedade civil (art. 5º da LACP) ou pelo agente 

político representante da instituição tutora da lei (art. 29, III da CF). Tais entes e agentes são 

competentes para propugnar pela resolução do contrato de alienação que venha a ser firmado 

pelo Estado de Goiás com pessoas adquirentes das APMs desafetadas pela promulgação do 

PL nº 3.478/2012.

A alienação das APMs, objeto do citado PL, a ser firmada por contrato de 

compra e venda, carece dos elementos necessários à validação do negócio jurídico, quais 

sejam, o objeto do contrato se refere a bens que estão fora do comércio ou res extra com-
mercium, ou seja, bens públicos de natureza indisponível, inalienável e inapropriável. O 

negócio jurídico referido, também poderá ser vitimado pela falta do requisito basilar, qual 

seja, citados bens desafetados pelo famigerado PL não pertencem ao alienante, o Estado, 

que não pode transferir a outrem direito do qual não seja titular, em face do princípio nem o 
plus iuris. E, ainda, no caso enfocado, o vendedor (Estado) não pode assegurar ao comprador 

(qualquer interessado) a garantia contra o risco da evicção. Essa responsabilidade decorre de 

lei e existirá ex vi legis em todo contrato oneroso ou contrato gratuito do tipo doação modal, 

onerosa ou com encargo de benefício geral.

Retoma-se o conceito da evicção, explicitado na Subseção 3.3.2, quando se 

tratou da dominialidade da área do Parque Vaca Brava, buscando, também nesse caso das 

áreas alienadas pelo Estado, a aplicação do art. 447 do CC, que prescreve: “[...] o alienante 

responde pela evicção, subsistindo essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em 

hasta pública [...]”. 

O Estado de Goiás está obrigado, por conseguinte, a resguardar os futuros 

adquirentes dos riscos da perda dos bens relacionados pelo PL nº 3.478/2012, perante terceiro 
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interessado, por força de decisão judicial intentada pelos entes legitimados e agentes tutores 

da lei, em que fique reconhecido que o alienante não é o legítimo titular do direito que 

convencionou transmitir.

Admite-se, ainda, a perda do bem, em virtude de decisão em processo 

administrativo que atribua a outrem o direito sobre o bem por causa jurídica preexistente ao 

contrato, como a extinção do contrato de alienação de bens com base no descumprimento, pelo 

alienante, da condição estatuída em cláusula resolutiva e com encargo no interesse geral da 

sociedade, além da impossibilidade jurídica de alienação de bens colocados fora do comércio.

Essa perda denomina-se evicção, palavra derivada do latim evincere, que 

significa ser vencido. Há na evicção três personagens: o alienante – no caso em estudo, 

o Estado, que responde pelos riscos da evicção; o evicto, que é o adquirente vencido na 

demanda movida por terceiro; e, o evictor – ente ou agente legitimado da sociedade civil ou 

agente tutor da lei, que é o terceiro reivindicante e vencedor do seu direito.

Caso persista a omissão do agente tutor da lei, cabe a qualquer entidade 

legitimada da sociedade civil exigir o cumprimento da vontade dos doadores, expressa em 

cláusula resolutiva que, diante do inadimplemento pelo donatário, nos termos dos arts. 474 

e 475 do CC, opera-se de pleno direito, tanto na via da ação administrativa junto ao órgão 

competente, como na via da ação civil pública autônoma ou combinada com ação petitória 

ou ação possessória, a ser ajuizada com o pedido da resolução do contrato, se não preferir 

exigir-lhe o cumprimento ou, em qualquer dos casos, da indenização por perdas e danos, 

além das responsabilizações administrativas, civis e criminais.

4.4.2 Alienação decorrente da LC nº 224/2012

No caso da alienação das APMs pela LC mencionada à epígrafe, os órgãos 

de controle do patrimônio público de Goiânia, ao contrário de promoverem a defesa dos 

bens públicos, expediram pareceres favoráveis à alienação, sugerindo, inclusive, ardilosos 

artifícios para burlar as restrições legais. A unidade própria da Seplam, DVCAP – Divisão 

de Controle das Áreas Públicas, com o apoio da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário–

PPI/PGM, emitiu o Parecer nº 391/2011, à desafetação e alienação de bens públicos de uso 

comum – Praça (itens 09, 25 e 27 da tabela 22), área verde ZPA-IV (itens 04 e 08) e de bens 

de uso especial – desenvolvimento da criança e do adolescente (itens 01, 06 e 30), apoio ao 

idoso (itens 02, 05, 28, 32 e 33), posto policial (item 28), posto de saúde (item 31 da tabela 

22), dentre outras APMs legalmente inalienáveis, indisponíveis e inapropriáveis. 

No Parecer nº 391/2011, a DVCAP/Seplam enquadrou as APMs “[...] na 

categoria institucional ou sem afetação [...]”, já que os órgãos públicos responsáveis pela 

gestão correspondente à afetação – saúde, educação, lazer, esporte, área verde, idoso, criança 

– emitiram “[...] declaração de inexistência de interesse da Administração Pública nas 
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mencionadas áreas, não acarretando prejuízo algum à municipalidade a sua alienação [...]” 

(GOIÂNIA, 2012, fls. 73-75, 28-30).

Conforme exposto na Seção 2.1, inexiste a categoria de “bem público 

institucional” nos arts. 108, 109 e 110 do CC, que relacionam expressamente três tipos de 

bens públicos: de uso comum, de uso especial e bem dominial ou dominical. Todos os bens 

públicos são Espaços Livres urbanos, até mesmo aqueles sem numeração na planta e no 

memorial e, portanto, dotados das características uti universi e imbuídos dos gravames da 

indisponibilidade, inalienabilidade, inapropriabilidade e imprescritibilidade. 

Dessa maneira, subiste a mais absoluta impossibilidade de acionamento de 

controle estrutural, fiscalizatório ou jurídico, junto ao Poder Local, de coerção às ações 

irregulares ou ilegais do uso do solo, bem como de defesa do patrimônio socioambiental de 

Goiânia. Em subsequência, não há consistência ou coerência no argumento utilizado de que 

a alienação de bens público visa à promoção da função social da propriedade e da cidade.

4.4.2.1 Verticalização e função socioambiental da cidade

De acordo com os autos de aprovação do PLC nº 224/2012, o exercício da 

função social da cidade de Goiânia se exerceria mediante adensamento e verticalização em 

áreas fora da Rede Viária Básica nos Eixos Estruturais do Transporte Coletivo. Essa linha 

de proposição se ancorou no famigerado instituto “Projeto Diferenciado de Urbanização – 

PDU”. Trata-se de um conceito indefinido legalmente, de que a Prefeitura sempre lança mão 

para atender aos interesses hegemônicos dos agentes produtores do espaço urbano. O PDU 

também foi usado para promover a alienação, loteamento e verticalização da UC Parque 

Vaca Brava e também para adensar e verticalizar sua ZA.

Além da desafetação com propósito privatista, a LC nº 224/2012 objetiva a 

verticalização de mais de meio milhão de metros quadrados de APMs, localizadas fora dos 

Eixos de Desenvolvimento Exclusivos e Preferenciais. Estes se apoiam na Rede Estrutural 

de Transporte Coletivo, de acordo com o art. 80, IV c/c o art. 82, I e II do Plano Diretor. 

Utilizou-se o subterfúgio dos PDUs para justificar o adensamento de vazios urbanos fora 

destes Eixos de Desenvolvimento. Trata-se de subterfúgio porque não integra nenhum dos 

programas especiais de interesse social, urbanístico e ambiental previsto no art. 131, II do 

Plano Diretor de Goiânia. 

Por isso, pode-se afirmar que as áreas a serem verticalizadas em nada 

contribuirão para melhorar a Macro Rede Viária Básica, criada no art. 23 do Plano Diretor 

e composta por vias expressas de fluxo intenso e rápido de veículos. Essa macrorrede visa 

a interligar a região metropolitana por meio de vias arteriais de circulação geral urbana, 

com pista dupla, canteiro central ou pista única de sentido duplo de tráfego. Ao contrário, a 

famigerada LC, como bem fixou o Parecer nº 805/2011 da Procuradoria Jurídica da Câmara 

Municipal, “[...] causará um expressivo impacto no trânsito, [pois] para atravessar a BR-153 
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em direção às áreas a serem verticalizadas, existem apenas três viadutos, já congestionados 

pelo intenso tráfego de veículos existentes nestes locais [...]” (GOIÂNIA, 2012, fls. 105).

Além de impactar negativamente a estrutura viária, a alienação do Patrimônio 

Público causa impacto social negativo, pois 

[...] mais da metade dessas áreas foram citadas pelos órgãos da Prefeitura para serem usados 
para instalação de creches, escolas, postos de saúde etc. [...] e pelas razões e fundamentos 
supra, [a alienação das APMs] representa inequívoca afronta ao Estatuto da Cidade, à Lei 
Orgânica do Município e ao Plano Diretor [...] (GOIÂNIA, 2012, fl. 106 e 116).

4.4.3 A continuar assim, qual a perspectiva?

O comportamento de agentes públicos legalmente encarregados de proteger o 

patrimônio social, mas que, ao contrário, prestam consultoria e assessoramento a entidades 

privadas, criando mecanismos ardilosos para a alienação da res publica, revela aproximação 

à prática delitiva descrita no art. 321 do CP que tipifica o crime da advocacia administrativa, 

nos seguintes termos: “[...] Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante 

a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário [...]”. Evidencia-se que a 

inexistência de canais de gestão democrática e participativa, como o acesso amplo e livre ao 

banco atualizado de dados sobre as áreas públicas, é uma condição sine qua non à continui-

dade de medidas de dilapidação das AVUs, de concentração da propriedade fundiária urbana 

e de implementação de políticas urbanas insustentáveis.

Diante de todo o exposto, a dilapidação do Patrimônio Socioambiental, 

promovida pelo próprio Poder Público, agride a norma, a doutrina e a jurisprudência, bem 

como estabelece um abismo entre o planejado e o executado na gestão da cidade em estudo. 

A Carta Mãe não atribuiu ao Poder Público a função de agente loteador; fosse esta a sua 

função, desnecessário seria a transferência dominial dos espaços livres urbanos da esfera 

privada do loteador para o município. O decreto de parcelamento, contendo plano, planta e 

memorial, aprovado por ato do Prefeito Municipal, uma vez inscrito no Cartório de Registro 

de Imóveis, gera o efeito automático de transferência, para o Município, dos bens públicos 

de uso comum ao povo, de uso especial e dominical.

No caso em tela, o Estado de Goiás adquiriu terras, algumas, à conta do erário, 

e outras extensas áreas as recebeu como doações, com cláusula de retorno e com encargo a 

benefício geral, sendo doadores fazendeiros, lavradores, funcionários públicos e cidadãos 

da então cidade de Campinas. Tais transações realizaram-se no interesse público geral de 

implantação de Goiânia e, apenas nessa condição, o Estado desempenha o papel de loteador.

O município, por sua vez, recebe do loteador um percentual da gleba parcelada, 

enquadrada como bens públicos. Não há na Lei do Loteamento dispositivo determinando a 

transferência de bens particulares ao Município ou, em sentido inverso, que permita reservar 

espaços livres públicos ao loteador, seja ele pessoa jurídica privada ou pública.
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A norma legal prevê bens públicos e bens particulares. Os primeiros são res extra 
commercium que prestam serviços uti universi, dotados das características de bens públicos 

indisponíveis, inalienáveis e inapropriáveis, identificados e numerados no plano de loteamento 

e, quando sem numeração, enquadrados como Espaços Livres públicos; e os segundos são 

resin commercium, ou seja, bens particulares disponíveis, alienáveis e apropriáveis.

À luz do exposto, a conclusão é peremptória: o Patrimônio Socioambiental da 

cidade enfocada, desde as suas origens até os dias atuais, submete-se a esbulho, consistente 

na alienação da coisa pública em contrariedade à manifestação de vontade de seu verdadeiro 

titular – o povo. 

Ao agente legitimado, cabe o dever de acionar os meios e instrumentos 

disponíveis de garantia dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis. Mas, 

em face da ação comissiva ou omissiva daquele que detém tal encargo, a perspectiva é de 

que se consolide, com a brevidade revelada pelos fatos históricos em questão, o completo 

rompimento entre o planejado e o executado. A perspectiva é a de que se descortina uma 

cidade empobrecida do seu Patrimônio Socioambiental, marcada pelas mazelas caraterísticas 

do urbanismo na América Latina e do Caribe.
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CAPÍTULO V

VALORAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA URBANA 
PARA RECUPERAÇÃO DA MAIS-VALIA1

Neste capítulo, aborda-se o referencial teórico e metodológico para estimação 

do valor econômico das Áreas Verdes Urbanas – AVUs como instrumento de política urbana, 

com o objetivo de subsidiar o instrumental de recuperação da mais-valia fundiária, dentro 

da estratégia de efetivação da função socioambiental da propriedade e da cidade, nos termos 

preconizados pelo EC/2001.

Como se discutiu até aqui, as ações antrópicas, em geral, alteram a qualidade 

do meio ambiente natural com repercussões negativas sobre os processos ecológicos respon-

sáveis pelo equilíbrio ambiental, pelo estoque de bens e pelos fluxos dos serviços ecossis-

têmicos essenciais ao Bem-Estar Social – BES. Com base no referencial teórico de Pearce 

& Turner (1990); Costanza et al. (1997); Ribeiro (1998) e Seroa da Motta (1998), as AVUs, 

assim como outros RNs, prove em bens e serviços ambientais, sendo conceituados pela teo-

ria econômica como bens públicos ou coletivos, em razão de suas características intrínsecas, 

como produtos não rivais e não exclusivos. Isto é, a provisão de um bem público em proveito 

de um indivíduo não impossibilita o proveito de outro, pois qualquer pessoa poderá utilizá

-lo. Não é desejável ou possível excluir qualquer indivíduo do consumo de um bem público, 

porque o custo de exclusão é alto, ao passo que o custo de inclusão, isto é, a oferta adicional 

ou custo marginal, é nulo ou muito baixo. 

De acordo comas teorias das trocas, institucional e organicista do Estado, os 

bens e serviços públicos (Seção 2.1) são aqueles cuja utilização não se pode individualizar, 

porque possuem natureza de interesse difuso, coletivo e/ou individual indisponível, supridos 

pelo Estado e colocados à disposição de todos os indivíduos simultaneamente, para satisfa-

zer as necessidades coletivas e proporcionar BES. 

De acordo com Pearce & Turner (1990), a natureza de bens públicos dos ati-

vos ambientais e das AVUs, em particular, implica na inexistência de substitutos e de preços 

de mercado para seus bens e serviços, o que distorce a percepção dos agentes econômicos, 

induz alocação deficiente, impõe divergências na distribuição dos custos privados e sociais, 

bem como uso excessivo, com possibilidade de exaustão dos RNs.

A estimação do valor econômico de bens e serviços ambientais, com funda-

mento na Teoria Econômica do Bem-Estar, por meio de métodos adequados e que levem em 

conta as recomendações pertinentes da literatura, constitui-se numa ferramenta útil à for-

mulação de estratégias que integrem os múltiplos e contraditórios aspectos envolvidos nas 

1 Capítulo elaborado sob coorientação da Profª. Drª. Francis Lee Ribeiro, da disciplina Economia Ambiental do CIAMB/UFG.
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relações entre os sistemas ecológicos, econômicos e sociais. Conforme Nogueira et al. (2000); 

Maia et al. (2004) e Andrade & Romeiro (2009) a valoração ambiental das AVUs revela-se ain-

da importante instrumento auxiliar de políticas públicas para a gestão sustentável das cidades.

Previamente à valoração ambiental, a literatura recomenda uma fundamen-

tação teórica sobre a qualidade ambiental e dos sistemas naturais do ecossistema estudado, 

pois muitos dos seus efeitos físicos, biológicos e químicos, que são importantes para a 

sociedade, podem não ser prontamente valorados em termos econômicos, o que requer uma 

revisão teórica dos métodos de valoração ambiental, para o alcance de uma melhor robustez 

dos resultados pretendidos.

5.1 Posturas éticas e modelos conceituais de valoração ambiental

Segundo Common & Stagl (2008), a economia ecológica tem por fundamen-

to e por objeto as múltiplas e interdependentes interações entre o sistema econômico e o 

sistema natural, diante das quais os economistas neoclássicos e ecológicos mantêm postura 

ética convergente em alguns pontos e divergente, em outros. Para ambos, o bem-estar é 

consequência das ações humanas e para a sua mensuração levam-se em conta apenas as 

utilidades dos seres humanos, desconsiderando qualquer tipo de mensuração das utilidades 

dos seres não humanos. Os adeptos das duas correntes são, portanto, utilitaristas e possuem 

concepção antropocêntrica.

Os autores supracitados sustentam que as divergências entre os adeptos das 

economias neoclássica e ecológica se explicitam na aplicação dos métodos de avaliação da 

utilidade. Para aqueles, impera a soberania do consumidor, na qual o nível de utilidade é 

medido exclusivamente em termos das preferências individuais que, uma vez satisfeitas, não 

se sujeitam a nenhuma restrição de ordem moral. Por sua vez, os economistas ecológicos 

não ignoram as preferências individuais, mas elas não são soberanas e nem a única fonte de 

critérios normativos da utilidade individual e da avaliação do nível de bem-estar.

De acordo com a economia neoclássica, o bem-estar (B) de dois indivíduos (C 

e D), representados por seus respectivos níveis de utilidade (UC e UD), é obtido pela adição 

simples das utilidades individuais, isto é: B = UC + UD. Esta forma de obtenção do bem-estar 

desconsidera as utilidades relativas de C e D, pois o que interessa para os neoclássicos, 

segundo a fonte citada, é o resultado final do aumento do bem-estar, ainda que a melhora da 

utilidade de uns implique na piora de outros indivíduos (COMMON & STAGl, 2008).

Segundo os autores supra, a economia ecológica, por sua vez, obtém o bem-

estar pela soma ponderada das utilidades individuais, atribuindo-se um peso maior à utilidade 

daqueles que estão em posição relativamente pior, ou seja: B = (ω
C 

x UC) + (ω
D 

x UD), 

sendo ω
C
 e ω

D
 as ponderações atribuídas às utilidades dos indivíduos C e D. Nessa visão, o 

bem-estar seria obtido pela adição simples somente quando as utilidades individuais forem 

equivalentes, atribuindo-se, por exemplo, ω
C
 = ω

D
 = 1; mas, se a utilidade do indivíduo C 
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for maior do que a do indivíduo D (UC > UD), então, deve-se atribuir uma ponderação maior 

a este do que àquele (ω
D 

>ω
C
), por exemplo, ω

D
 = 5 e ω

C
 = 1.

Assim, concluem os autores citados, os economistas ecológicos, em geral, 

seriam mais propensos à formulação de políticas alternativas nos diferentes aspectos da 

equidade socioambiental, como o desenvolvimento sustentável que assume interesse central 

para a obtenção do bem-estar.

As diferentes posturas éticas entre os economistas neoclássicos e ecológicos 

não se restringem ao campo normativo, anteriormente exposto, estendendo-se às questões 

positivas e fáticas referentes às concepções e aos modelos de determinação do valor 

econômico da natureza ou mesmo de negação destes modelos. Andrade & Romeiro (2009) 

argumentam que as diferentes concepções existentes se circunscrevem aos conhecimentos 

de disciplinas isoladas que as subsidiam e que tal debilidade pode ser superada por uma 

abordagem dinâmico-integrada, fundamentada no paradigma transdisciplinar de valoração, 

que incorpora as contribuições das ciências sociais e das ciências naturais. 

Para a economia ecológica, a riqueza ou o capital total de um país, região ou local 

é constituído pelo capital natural, pelo capital humano e pelo capital manufaturado. De acordo com 

Costanza et al. (1997) e Costanza (1996, 2001), os países em estágios atrasados de desenvolvimento 

econômico são relativamente ricos em capital natural, dada sua condição de exportadores de matéria-

prima, nos quais a valoração ambiental pode se constituir em medida estratégica de integração entre 

os diferentes tipos de capital e de efetivação do desenvolvimento sustentável.

Decorre daí a importância da adoção de instrumentos econômicos em com-

plementação aos instrumentos regulamentares de gestão ambiental. Nesse contexto, a per-

cepção humana e seus vínculos comportamentais são meios que permitem revelar as prefe-

rências de consumo e medir os benefícios econômicos dos recursos ambientais.

5.1.1. Instrumentos econômicos em complementação aos instrumentos regulamentares

As normas regulamentadoras são instrumentos de comando-e-controle 

(CECs) da política ambiental, de caráter repressivo. São exemplos os padrões, parâmetros 

e normas de que dispõem os agentes públicos dotados do Poder de Polícia Ambiental. O 

instrumental CEC possui de caráter repressivo, pois se expressa por meio dos atos de autori-

zação ou permissão, quando conformes às normas e padrões fixados em leis e resoluções, ou 

de proibição, embargo, interdição, penalização e multa pelo descumprimento.

Por sua vez, os instrumentos econômicos de política e gestão ambiental 

(IEs) são de caráter preventivo, pois são elaborados com base na ideia da internalização 

dos custos externos para uma gestão mais eficiente dos RNs. De acordo com o princípio 

poluidor-pagador, a ideia básica é que a cobrança pelo uso dos recursos naturais possa 

induzir os agentes econômicos a repensarem as relações de produção, limitando o consumo, 

a degradação, a poluição e o desperdício ambientais. 
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São instrumentos econômicos de gestão ambiental:

a Tarifas de Poluição
Consistem na cobrança progressiva de uma taxa pelo lançamento de poluen-

tes, induzindo o agente poluidor a reduzir os lançamentos e/ou adotar sistemas de controle 

mais eficazes, já que a depuração seria mais barata do que o pagamento da tarifa;

a Tarifas sobre Produtos
São aplicadas aos agentes poluidores responsáveis pela fabricação e/ou uti-

lização de produtos que contenham poluentes, como enxofre nos combustíveis, pesticidas, 

pilhas de mercúrio ou cádmio, modificando seus preços relativos e/ou induzindo à coleta e 

tratamento seletivo;

a Sistemas de Consignação
São sobretaxas aplicadas sobre produtos poluentes e que são devolvidas 

quando a poluição é evitada pelo retorno destes produtos ou resíduos. Exemplo: carcaça de 

carros na Noruega e Suécia;

a Criação de Mercados Artificiais
É um instrumento que permite aos agentes poluidores com menor custo de 

depuração venderam suas cotas de lançamento àqueles cujos custos de depuração são mais 

elevados;

a Incentivos Econômicos de Suporte à Regulamentação
Trata-se de instrumento de estímulo ao cumprimento das regulamentações de 

controle da poluição, por meio de subsídio financeiro oferecido ao agente poluidor que tenha 

controlado seus lançamentos, em proporção à redução dos danos ambientais. 

a Títulos de Poluição Ambiental
A emissão de “títulos” se fundamenta na avaliação oficial da capacidade de 

suporte de uma dada região. O conjunto dos títulos negociados em bolsa corresponde a 

toda a poluição que seria admissível na região. Na medida em que uma empresa implanta 

um sistema antipoluente, ela poderá negociar os seus títulos com outras empresas mais 

poluidoras. Teoricamente, espera-se uma valorização dos títulos, provocada pela entrada de 

mais empresas na região, inibindo a geração de mais poluentes. Este modelo já é aplicado 

em algumas regiões dos Estados Unidos.

5.1.2 Métodos de ajuda à decisão para a gestão ambiental

Os principais métodos de ajuda à decisão para uma gestão racional são:

a Análise Custo-Benefício (ACB)

Consiste em avaliar os ganhos e as perdas decorrentes da implantação de 

um programa ou projeto. ACB é a técnica econômica mais recomendada para avaliação de 

cenários distintos de desenvolvimento da área de estudo com o objetivo básico de comparar 

o somatório de custos (ΣC) e benefícios (ΣB) associados aos impactos (i) das estratégias e 
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alternativas de políticas em termos de seus valores monetários (I). Conforme Seroa da Motta 

(1998), essa relação pode ser expressa pela equação:

Aplicando a análise custo-benefício do desflorestamento na Amazônia 

brasileira, Andersen (1997) concluiu que, para o pequeno agricultor, a opção mais rentável 

é a agricultura de corte e queima, num curto horizonte temporal; para o governo brasileiro, 

a melhor opção é a continuação da conversão da floresta e o estímulo ao plantio de culturas 

perenes, pois o valor presente da terra, com ótimo uso econômico, supera os benefícios do uso 

sustentável da floresta intacta; já para o planejador social global, o uso agrícola somente supera 

o valor da floresta em pé sob a forma sustentável de uso, já que, com o desflorestamento, os 

bens e serviços oferecidos pela floresta ficarão mais caros e, num ponto não muito distante, o 

valor econômico da floresta supera o valor gerado pelas áreas convertidas. 

a Avaliação e Gestão de Riscos

Consiste na estimativa científica da amplitude do risco diante da exposição de 

um determinado poluente, considerando os perigos potenciais, os dados sobre dose-efeito e 

os riscos à exposição, bem como nas decisões acerca das normas regulamentares decorrentes 

da avaliação, permitindo prever uma série de possibilidades acidentais;

a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)

A AIA objetiva orientar a concepção de projetos ou programas de desenvol-

vimento, de maneira a identificar e avaliar, previamente, as consequências ambientais da 

implantação dos mesmos. 

a Métodos de Valoração Ambiental

Os métodos de valoração são classificados em diretos e indiretos. Os 

métodos diretos permitem obter diretamente dos consumidores as informações necessárias à 

estimação do valor do bem ou serviço ambiental, por meio da captação das preferências das 

pessoas dentro de mercados hipotéticos, construídos em função dos valores de contingência 

(valoração contingente, disposição a pagar e disposição a receber) ou da demanda de bens 

complementares (preços hedônicos e custos de viagem).

5.1.3 Métodos diretos e indiretos de valoração ambiental

De acordo com a teoria econômica neoclássica, a valoração contingente 

consegue captar o valor econômico total (VET), que pode ser desagregado nos seus 

diversos tipos de uso, qual seja: valor de uso (VU) e de não uso (VNU), isto é, VET = VU + 

VNU.O VU pode ser: direto (VUD), quando o benefício deriva diretamente da forma atual 

de uso, por exemplo, extração do recurso; indireto (VUI), quando deriva da forma atual 
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indireta representada por um ou mais serviços ecossistêmicos como a regulação climática 

proporcionada pela floresta; ou, de opção (VO), é aquele atribuído a possível uso futuro, 

como fármacos de propriedades medicinais, ainda não descobertos, da flora nativa tropical. 

Assim, temos: VU = VUD + VUI + VO. O VNU é o valor intrínseco ou de 

existência, que independe dos usos e que depende tão somente do direito de existência da 

biodiversidade. O VNU se relaciona aos valores humanos de ordem cultural, moral, ética 

ou altruísta. Portanto, conforme ensinamentos de Pearce & Turner (1990); Seroa da Motta 

(1998); May (2001); Maia et al. (2004) e Mikhailova & Barbosa (2004), o valor econômico 

total pode ser desagregado em: VET = VUD + VUI + VO + VNU.

Os métodos indiretos, por sua vez, obtêm o valor de um recurso através de 

uma função de produção, que relaciona o impacto das alterações ambientais aos preços de 

produtos no mercado, isto é, os custos estão associados à reposição da qualidade ambiental, 

da relocalização ou da prevenção dos danos e, por isso, de acordo com ABNT (2008), estes 

métodos poderiam incorporar valores de uso e não uso, pois se assume que o dano seria res-

taurado ou evitado. A esta compreensão perfilam os economistas ecológicos, para os quais a 

valoração deve ser feita por meio da avaliação do capital natural, aplicando-se procedimen-

tos indiretos relacionados à estrutura e à dinâmica dos ecossistemas que, no conjunto, utili-

zam insumos primários como a energia solar para produzir bens e serviços ecossistêmicos 

(ou ecosserviços).

A figura 48 sintetiza, de forma esquemática, os métodos de valoração am-

biental, conforme se discorreu acima.

Fig. 48. Métodos de valoração ambiental. Fonte: adaptado de Maia et al. (2004)
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Entrementes, Carson et al. (2001), Balmford et al. (2002), Maia et al. (2004), 

Figueroa (2005) e Andrade & Romeiro (2009) argumentam que os métodos indiretos reque-

rem a estimação econômica anual de todos os ecosserviços e da taxa de desconto especifi-

cada e, por isso, não são se adéquam à valoração econômica de bens e serviços constituídos 

por valores de existência ou não uso.

Taxa de Desconto Social e Valor de Não Uso
Os valores econômicos, em geral, variam seus custos ou benefícios ao longo de 

um período de tempo. A avaliação econômica dos recursos ambientais se torna mais complexa, 

pois considera a possibilidades de esgotamento dos RNs e de aumento do valor (preço), consi-

derando a taxa de crescimento econômico, verificados no mesmo período de tempo. 

A Taxa de Desconto (d) permite identificar os valores resultantes das condi-

ções atuais e futuras, estimando a escassez relativa e traduzindo-a em valores monetários. A 

Taxa de Desconto no Consumo (s) considera quanto o conjunto de indivíduos está disposto 

a postergar o consumo de um recurso, o que depende do consumo per capita. A Taxa de 

Retorno do Capital (r) indica o quanto o conjunto de tomadores está disposto a pagar pelos 

recursos, sendo um fator que depende da rentabilidade média da economia. Portanto, d varia 

no tempo em função das expectativas em torno de s e de r. Torna-se evidente que uma eleva-

da taxa de desconto no presente em relação ao futuro determina exaustão dos RNs.

Assim sendo, os autores citados recomendam o uso de taxas de desconto 

menores para projetos onde se verificam benefícios ou custos ambientais significativos e 

adição de investimentos necessários para eliminar os riscos ambientais. A prospecção das 

condições futuras poderá ser feita com cenários alternativos para minimizar o grau de 

incerteza. Os valores futuros terão que ser descontados no tempo, isto é, calculados seus 

Valores Presentese, para tanto, há que se utilizar uma Taxa de Desconto Social que considera 

o custo de oportunidade e o valor de não uso.

Os tipos de valores captados pelos métodos diretos e indiretos
Do ponto de vista da valoração ambiental, a relação entre as atividades 

humanas e as funções ecossistêmicas, estabelecidas por De Groot et al. (2002), pode ser 

estudada mediante aplicação dos procedimentos indiretos para captação dos valores de uso 

(VU) dos recursos ambientais associados aos Serviços de Provisão, Serviços de Suporte e 

Serviços Culturais. 

Segundo Carson et al. (2001), Maia et al. (2004) a Andrade & Romeiro (2009), 

a aplicação dos métodos indiretos resulta numa estimativa quase sempre subestimada do va-

lor econômico dos atributos ambientais, já que parte expressiva da composição do seu valor 

total é composta por valores de não uso ou de existência (VE).

A tabela 22 relaciona todos os procedimentos indiretos e indiretos de valoração 

ambiental. O MVC se destaca como sendo aquele que permite captar o valor econômico total 

– VET dos recursos ambientais, constituído tanto pelos valores de uso – VU, associados aos 
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serviços já apontados de Provisão, Suporte e Culturais como de não uso ou de existência – 

VNU ou VE, associados aos Serviços de Regulação (Pearce & Turner, 1990; Carson et al., 

2001; Maia et al., 2004; Andrade & Romeiro, 2009).

Tab. 22. Tipos de valores captados pelos métodos de valoração ambiental

Métodos de Valoração VU
VE

VUD VUI VO

Procedimen-
tos Indiretos

Produtividade Marginal x x

Mercado de 
Bens Substi-

tutos

Custos Evitados x x

Custos de Controle x x

Custos de Reposição x x

Custos de Oportunidade x x

Procedimen-
tos Diretos

DAP Indireta
Custo de Viagem x x

Preços Hedônicos x x x

DAP Direta Avaliação Contingente x x x x

Fontes: Carson et al. (2001), Maia et al. (2004) e Andrade & Romeiro (2009)

Sobre os métodos de valoração, Amazonas (2011), adepto da economia eco-

lógica, alerta para uma contradição terminológica, consistente na indagação sobre o valor 

contingente, que nem sempre representa o valor intrínseco das coisas. Por exemplo, qual a 

utilidade do guarda-chuva no deserto? Por isso, assevera o autor, o valor de existência ou de 

não uso deve ser definido em função do objetivo da valoração.

Em razão da complexidade da tarefa de estimação do valor econômico 

dos ativos ambientais, os autores convergem para a necessidade de adequação do método 

ao objetivo proposto, às informações disponíveis sobre o recurso natural pesquisado e à 

disponibilidade financeira da pesquisa. No atual estado da arte sobre valoração ambiental, 

pode-se visualizar que, dentre os métodos disponíveis, o MVC é o mais adequado para 

captar o VET das AVUs na área em estudo.

5.1.3.1 Métodos Indiretos

5.1.3.1a Métodos da Função de Produção ou de Oferta

Os Métodos da Função de Produção são procedimentos indiretos que permi-

tem avaliar o valor derivado do uso atual e potencial do recurso ambiental como insumo ou 

fator de produção de determinado produto, para o qual existe preço de mercado.

A função de produção y = f.x, sendo y = preço e x = provisão, expressa 

o impacto das mudanças no fluxo dos bens e serviços fornecidos pela natureza sobre 

a produtividade das atividades humanas, em termos da redução dos fluxos de bens e 
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serviços (May, 2001; Balmford et al., 2002; Maia et al., 2004; Figueroa, 2005; Andrade 

& Romeiro, 2009).

A relação entre alteração ambiental e atividade econômica pode ser avaliada 

por intermédio de duas variantes metodológicas da função de produção: Produtividade 

Marginal e Mercado de Bens Substitutos.

5.1.3.1b Método da Produtividade Marginal

Este método atribui um valor de uso à biodiversidade por meio da relação 

direta entre variação da quantidade ou da qualidade de um bem ou serviço ecossistêmico 

à produção de outro produto com preço definido no mercado. A alteração na provisão dos 

bens e serviços ambientais sobre o processo produtivo é representada por uma função dose-

resposta, que faz a mensuração do impacto, no sistema produtivo, da variação marginal desta 

provisão e a estimação do valor de uso do recurso natural.

Na expressão abaixo, a variável dependente y expressa um valor ambiental 

(a produção pesqueira ou a produtividade agrícola, por exemplo) que atua em resposta à 

variável independente ou explanatória x, representada pela dose de provisão do recurso 

natural disponível (a qualidade da água expressa pela dose de poluição ou o número de 

predadores naturais de pragas, expresso pelo nível de degradação e desmatamento).

Sendo: x = provisão do ativo ambiental (dose); y = valor ambiental (resposta).

A função dose-resposta permite relacionar o impacto da poluição hídrica 

sobre a produção pesqueira ou o impacto do número de predadores naturais de pragas sobre 

a produtividade agrícola, estimando o valor econômico dos bens e serviços ambientais 

associados aos respectivos sistemas produtivos (MAIA et al., 2004).

A construção da função dose-resposta envolve duas etapas: a elaboração da 

função física dos danos que relacione a dose de poluição ou degradação à resposta do ativo 

ambiental poluído ou degradado; e, a formulação de um modelo econômico capaz de men-

surar o impacto financeiro dos danos no processo produtivo. 

Fearnside (1997) demonstrou que as chuvas que caem numa região de floresta 

dependem da evapotranspiração, que é diretamente proporcional à área foliar da vegetação. 

A conversão da floresta em pastagem causa redução da disponibilidade hídrica. O valor deste 

serviço ambiental é função de um conjunto de variáveis que afeta o valor do recurso ambiental. 

Nesse exemplo, há uma relação de causa e efeito, na qual a variação da redução da disponibi-

lidade hídrica sobre a variação da produção agrícola é uma função dose-resposta que permite 

valorar economicamente o serviço ecossistêmico florestal de regulação do ciclo hidrológico.
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5.1.3.1c Método do Mercado de Bens Substitutos

É um método indireto da função da função de produção utilizado para os casos 

onde a variação da produção, embora afetada pelo recurso ambiental, é de difícil mensuração 

ou não oferece preços observáveis de mercado. Estes preços podem ser adotados com base 

no princípio de que a perda da qualidade ou da quantidade do estoque do recurso afetado 

promoverá a procura por substitutos, visando manter o nível de bem-estar da população. Este 

método é constituído por quatro técnicas: dos Custos Evitados, dos Custos de Controle, dos 

Custos de Reposição ou dos Custos de Oportunidade.

De acordo com ABNT (2008), a técnica Custos de Oportunidade não valora 

o recurso ambiental, mas sim o custo de sua conservação e permite a análise de custo-

benefício por meio da comparação dos valores estimados dos recursos ambientais com o 

custo de oportunidade das atividades econômicas restringidas, representando, assim, perdas 

econômicas da população em virtude da restrição ao uso dos recursos ambientais. Para uma 

reserva florestal, por exemplo, pode ser estimado pelos benefícios da exploração madeireira, 

em contrapartida aos benefícios gerados por atividades sustentáveis como ecoturismo. 

a Os Custos Evitados estimam o valor de um recurso através dos gastos 

com atividades defensivas substitutas ou complementares. Por exemplo, a manutenção da 

vegetação natural em bacias hidrográficas exerce um efeito tampão sobre as flutuações no 

nível da água e uma redução do componente horizontal do ciclo hidrológico, proporcionando 

controle tanto da erosão como do assoreamento dos cursos d’água.

As despesas que teriam de ser realizadas em consequência da drenagem e da 

impermeabilização das várzeas, do desassoreamento, do aumento do custo de tratamento 

da água e da perda de nutrientes pressupõem uma disposição a pagar pela preservação da 

cobertura nativa do solo.

Outro exemplo é o dos bens substitutos correspondentes à reposição 

do serviço ecossistêmico florestal de fixação biológica do nitrogênio, que podem ser 

estimados com base na quantidade e no preço de mercado do adubo sulfato de amônia 

(SANTOS et al., 2000).

a Os Custos de Controle representam os gastos necessários para evitar a 

variação do recurso natural e garantir a qualidade dos benefícios gerados à população, tais 

como a implantação de uma estação de tratamento de esgoto para evitar a poluição hídrica 

ou de um sistema de filtros antipoluentes para evitar a poluição atmosférica.

a Os Custos de Reposição estimam os valores gerados por um recurso 

natural por meio dos gastos efetuados, no mercado, para sua reposição ou reparação após 

degradação ou poluição. São exemplos o reflorestamento em áreas desmatadas e a 

fertilização de solos agrícolas após sua degradação.
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5.1.3.1d Método de Valoração de Perdas de Bens e Serviços 

O Método de Valoração de Perdas de Bens e Serviços Ambientais se baseia 

em procedimento indireto de estimação do custo ambiental associado à produção e uso dos 

recursos naturais decorrentes da atividade econômica.

Medeiros (1995) aplicou este método para a valoração do impacto ambiental 

da produção e uso do carvão vegetal na indústria siderúrgica, relativo ao custo ambiental agregado 

de perda de solo e nutrientes, deslocamento de mão de obra, depleção do capital natural, 

incremento de poluentes atmosféricos e diminuição da disponibilidade hídrica.

5.1.3.1e Método da Análise Energética

O Método da Análise Energética é outro procedimento indireto que, funda-

mentado na teoria ecossistêmica do valor, estima, descreve, quantifica e valora a produtivi-

dade líquida e o fluxo de energia no ecossistema.

Este método aplica duas técnicas:

a A Análise Energética propriamente dita, que considera as entradas diretas 

e indiretas de energia cultural, quantificada em termos de energia calorífica de combustíveis 

(calorias ou joules), obtida da relação entre energia gasta pelo homem na forma de insumos 

e matéria-prima e energia obtida na forma de produto, sem considerar as fontes naturais de 

energia no processo produtivo; e,

a A Análise Emergética, que considera a energia ambiental incorporada ao 

processo produtivo, por meio do conceito de emergia (emergy = embodied energy), que deter-

mina o valor das mercadorias monetizáveis ou não em termos de unidades comuns de energia 

solar, como resultado da interação dos fatores naturais e culturais nos diversos compartimentos 

energéticos do ecossistema (ABDALA, 1993; ANDRADE & ROMEIRO, 2009).

5.1.3.2 Métodos Diretos

5.1.3.2a Método da Função de Demanda

Os métodos da função de demanda utilizam mercados de bens e serviços 

substitutos e complementares (Custos de Viagem e Preços Hedônicos) ou mercados hipoté-

ticos (Avaliação Contingente) para medir as variações de bem-estar diretamente da demanda 

dos individuos pela qualidade ambiental (ABNT, 2008).

5.1.3.2b Método Custos de Viagem – MCV

O MCV é um método direto da função de demanda que ultiliza mercados de 

bens complementares que, de acordo com ABNT (2008), identifica o valor do recurso ambien-
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tal com o seu valor recreacional, a ser estimado pela curva de demanda da atividade de recre-

ação, considerados os custos totais diretos (gastos financeiros com transporte, estadia, dentre 

outros) e indiretos (tempo de viagem e de estadia) incorridos pelo usuário para visitá-lo.

Como os Serviços Culturais de recreação não tem preço próprio no mercado, 

os custos diretos e indiretos das visitas ao atrativo ambiental podem ser adotados como preço 

que o usuário paga pelo uso dos seus Serviços Recreativos.

Os indicadores de demanda podem ser individuais e zonais, que devem 

ser conhecidas para cada zona residencial da população, z, e as respectivas distâncias ao 

patrimônio natural, p, bem como outras variáveis socioeconômicas da zona residencial, SE
z
 

(renda per capita, distribuição etária, perfil de escolaridade etc.).

De acordo com ABNT (2008), a taxa de visitação da zona z ao patrimônio 

p (Vzp) – por exemplo, visitas para cada mil habitante da zona residencial – pode ser correlacio-

nada estatisticamente aos dados amostrais do custo médio de viagem da zona (CVzp), tarifa de 

entrada em p (TEp) e com as variáveis SE
z
, de acordo com a expressão: Vzp = (CVzp, TEp, SE

z
).

Essa expressão permite determinar o impacto do custo de viagem (variável 

independente) na taxa de visitação (variável dependente), através de sua derivada parcial 

em relação a CV, que corresponde a curva de demanda para cada zona. A curva de demanda 

geral pelas atividades recreacionais no patrimônio natural p será uma estimativa da relação 

entre o número esperado de visitas e a DAP pelo conjunto de zonas residenciais.

Os Serviços Recreativos gerados pelo patrimônio natural p são calculados 

pelo Excedente do Consumidor, que é o execedente de gastos que o visitante estaria disposto 

a realizar acima daqueles que ele realmente incorre, para obter um certo bem ou serviço, ou 

seja, a área entre a curva de demanda e a linha de custo médio de viagem.

O MCV é aplicado, em geral, na valoração de parques, áreas de lazer e de 

proteção ambiental e capta de forma agregada VUD e VUI. 

5.1.3.2c Método de Preços Hedônicos – MPH

O MPH é um método direto de função de demanda que utiliza mercado de 

bens complementares, aplicado na estimativa dos preços implícitos aos atributos locacionais 

e ambientais característicos de bens, por meio da observação dos mercados onde os bens são 

efetivamente demandados e comercializados.

Os modelos mais comuns permitem a previsão de preços de bens transaciona-

dos no mercado imobiliário, sendo ainda raros aqueles que incluem as variáveis ambientais. 

Não obstante, trata-se de uma ferramente importante na valoração ambiental, consistente 

na observação e análise do comportamento dos indivíduos, da Disposição a Pagar – DAP 

indireta e da mudança no valor do bem transacionado no mercado causado por alguma 

externalidade ambiental.
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O método se fundamenta no pressuposto que o preço total de um bem é 

função de um conjunto de características que podem ser agrupadas em: R – características 

estruturais ou inerentes ao bem, como área construída e padrão construtivo; SE – 

características socioeconômicas ou de políticas públicas, como etnia, nível econômico e 

índices de criminalidade; A – características ambientais, como índice de poluição, AVUs, 

parques e amenidades urbanas (ABNT, 2008).

Os fluxos de serviços ambientais são identificados como um vetor das carac-

terísticas dos bens de mercado, procurando-se estabelecer uma relação entre os níveis destes 

serviços e os preços dos bens comercializados. A função de preços hedônicos P, relaciona o 

preço de um bem i às suas características e se expressa por: Pi = P (R
i,
 SEi, Ai). O preço mar-

ginal do bem ou serviço ambiental k, ou seja, a disposição a pagar por qualquer unidade adi-

cional da característica ambiental de interesse Aké calculada, isolando-se os demais atributos 

do modelo, através da derivada parcial do preço do bem Pi em relação à variável Ak, ou seja:

Em síntese, o método objetiva descobrir e quantificar todos os atributos 

de um bem que explicam seu preço, pela disposição marginal a pagar do indivíduo por 

unidade adicional do bem; analisa os efeitos dos recursos ambientais sobre os preços de 

bens ou serviços e considera que estes preços são alterados pela variação quali-quantitativa 

dos recursos ambientais. Na habitação, o método permite estimar o valor marginal das 

características intrínsecas do imóvel e as variáveis socioambientais correlacionadas. 

Amazonas (2010) aplicou o MPH na estimação do valor econômico do Parque 

Vaca Brava, em Goiânia. A função hedônica foi composta por uma (01) variável dependente – 

valor venal e por quarenta e sete (47) variáveis independentes, sendo vinte (20) características 

intrínsecas ou estruturais do imóvel (R ), dezenove (19) de serviços socioeconômicas ou de 

políticas públicas (SE) e duas (02) variáveis ambientais (A), relativas aos atributos de 13.207 

imóveis distribuídos numa área de 11,46 milhões de metros quadrados em torno do parque, 

que possui área de 77, 76 mil metros quadrados.

As variáveis ambientais consideradas pela autora são uma (01) relacionada à 

distância de cada imóvel ao parque e uma (01) relacionada à vista do imóvel para o parque. 

Assim, “distância” e “vista” medem as amenidades ou benefícios ambientais do parque em 

relação a cada moradia.

Amazonas, na obra citada, calculou um valor médio do parque de R$ 204,89 

milhões e de R$ 224,53 milhões para um cenário otimista. A análise econométrica pautada 

no uso de uma função linear apontou uma redução de R$ 7,00 no valor do imóvel para cada 



300

metro que este se distancia do parque. Este valor encontrado para o parque, por meio do 

MPH, se refere ao valor de uso direto, indireto e de opção. O valor econômico total, como 

já exposto, é composto ainda pelo valor de não uso ou de existência, que este método não 

consegue captar, sendo necessária a adoção de outro mais adequado, como se expõe a seguir.

5.1.3.2d Método da Valoração Contingente – MVC

O MVC é outro método direto de função de demanda, que consiste 

na revelação das preferências dos consumidores sobre a disposição a pagar (DAP) pela 

preservação de um recurso natural ou a disposição a receber (DAR) pela desistência de um 

bem ou serviço ambiental não transacionado no mercado convencional.

De acordo com a teoria econômica do consumidor, as medidas de bem-estar, 

expressos nos indicadores monetários de preferências individuais, podem ser agregados para 

fornecer uma estimativa do que é socialmente desejável.

Esses indicadores monetários são: DAP para obter uma melhoria ou benefício 

ambiental; e, DAR para privar-se de um benefício ou tolerar um dano ambiental.

Ribeiro (1998) estimou a disposição a pagar de R$ 14,57 mensais per capita 

pela preservação e recuperação do Rio Meia Ponte, em Goiânia (GO), gerando externali-

dades positivas ou negativas, se adotadas ou não, políticas de controle da qualidade deste 

manancial, da ordem de R$ 162,8 milhões por ano.

5.1.4 Base Teórica do MVC

De acordo com a teoria econômica do consumidor, as medidas de bem-estar, 

expressos nos indicadores monetários de preferências individuais, podem ser agregados para 

fornecer uma estimativa do que é socialmente desejável.

O comportamento dos indivíduos e a medida dos benefícios do consumidor 

individual no mercado formal são formulados a partir de duas possibilidades que se emba-

sam na hipótese da racionalidade do consumidor. A primeira se relaciona à maximização 

da utilidade proporcionada pelo consumo de bens e serviços e a segunda à sua capacidade 

de escolher a melhor cesta de produtos para consumo, considerando seu nível de renda e os 

preços relativos dos produtos disponíveis no mercado.

A figura 49 represnta as funções de demanda e de oferta e o equilíbrio do 

mercado. De acordo com a Teoria da Utilidade, a satisfação individual proveniente do 

consumo de determinada quantidade de produtos se reduz à medida que maiores quantidades 

de produtos são consumidas. Essa característica de utilidade marginal decrescente confere 

uma inclinação negativa da função curva de demanda (D) para contrapor a inclinação positiva 

da função curva de oferta (S). A maximização da utilidade estaria restrita ao nível de renda e 



301

de preços existentes no mercado e se promoveria no encontro entre as curvas de demanda e 

de oferta ou ponto de equilíbrio em termos de quantidade (Q*) e de preco (P*) do bem. Sob 

tais condições, seria possível especificar uma função de demanda agregada.

A maximização da utilidade do consumidor é fornecida pela expressão: {ma-

ximização U = U (X)}, sujeito ao åpixi = M, onde U é a função utilidade individual que 

associa “níveis” de satisfação às quantidades consumidas de produtos X (X = x1, x2, ..., xn) 

e os índices 1, 2, ..., n representam os diversos produtos que compõem a cesta de consumo 

escolhida pelo indivíduo.

Fig. 49. As funções de demanda e de oferta e o equilíbrio do mercado.

As preferências do consumidor individual podem ser reveladas e ordenadas 

pela curva de demanda ordinária ou marshalliana, de acordo com a expressão: xi = xi (P, M), 

onde: P é o vetor de preços relativos e M é a renda monetária individual. A área sob a curva de 

demanda ordinária e acima da linha de preços fornece o conceito de excedente do consumidor, 

dado por uma diferença entre o preço máximo que o consumidor estaria disposto a pagar por 

um produto de consumo e o preço que o consumidor verifica no mercado. O excedente do 

consumidor marsahalliano é uma medida dos benefícios resultantes da provisão de bens e 

serviços e de avaliações de bem-estar (RIBEIRO, 1998; NOGUEIRA et al., 2000).

Um problema é que a curva de demanda ordinária mantem a renda constante, 

mas não mantem o nível de utilidade ou satisfação constante, em decorrência da utilidade 

marginal decrescente, na qual o excedente de consumo se reduz à medida que unidades 

adicionais do produto são consumidas e a satisfação resultante do consumo também diminui.

5.1.4.1 Medidas Hicksianas

De acordo com os autores supra, as restrições ao uso da medida de utilidade 

do excedente do consumidor marshalliano foram solucionadas por Hicks, que propôs um 
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método alternativo para a maximização da utilidade do consumidor, com o uso da função 

dispêndio E, expressa da seguinte maneira:{Minimizar E = åpixi, sujeito a U(X) = U}.

Esta expressão equivale a encontrar o nível de renda mínima que permite 

adquirir a cesta de consumo ao nível constante de utilidade U. A curva de demanda compen-

sada hicksiana soluciona as restrições da curva de demanda ordinária, conforme expressão: 

xi’ = xi’ (p, U).

Ademais, como exposto em linhas volvidas, os bens e serviços ambientais 

não possuem mercados, razão pela qual tanto o comportamento dos indivíduos como as uti-

lidades não podem ser avaliados e mensurados pelo excedente de consumo marshalliano e 

sim pelo excedente de consumo hickisiano, por meio da criação de um mercado hipotético, 

no qual se questiona diretamente o indivíduo sobre sua DAP ou DAR por uma alteração na 

provisão do bem público.

Na figura 50 estão representadas as medidas hicksianas de bem-estar em situ-

ação de queda de preço, na qual são consideradasduas curvas de indiferença ou de utilidade 

(U1 e U2) para um indivíduo que distribui sua renda numa cesta de produtos composta por 

dois bens, X1 e Y. O bem X1 tem seu preço (P1’) alterado para P1” e o outro bem (Y) mantém 

seu preço (P’2) fixo, sendo chamado bem numerário, que representa outros usos da renda 

monetária. Considera-se a hipótese de que tais curvas de indiferença (U) são estritamente 

convexas significando afirmar que ao longo de cada linha de orçamento (linhas paralelas P1’, 
P’’

1
 que tangenciam U1 e U2), há apenas uma combinação entre bens que maxima a utilidade 

ou satisfação do consumidor.

Fig. 50. Medidas hicksianas de bem-estar em situação de queda de preço. 
Legenda: Variação Compensatória – VC; Variação Equivalente –VE; 

Excedente Compensatório – EC; e Excedente Equivalente – EE 
(Adaptado de Ribeiro, 1998, p. 17).
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Então, com uma redução no preço do bem “X”, o consumidor alterará sua 

cesta de consumo inicial, passando do ponto A para o ponto B, agora com um nível de uti-

lidade maior (U1<U2). As idéias de Hicks afirmam que qualquer modificação da estrutura 

de preços relativos altera a cesta de consumo do indivíduo, bem como o nível de utilidade 

inicial. Logo, uma compensação na renda do consumidor deverá ser dada a fim manter o 

nível de utilidade anterior.

O benefício de bem-estar desse indivíduo em decorrência da variação do 

preço do bem “X” pode ser revelado pela curva de demanda compensada, por meio de 

quatro medidas hickisianas de medição monetária, sendo duas de equivalência e duas de 

compensação, mantendo a utilidade no nível específico, quais sejam:

a Variação Compensatória (VC): é a medida da mudança na renda monetária 

que, no novo nível de preços (P1”), mensura o diferencial entre as curvas de utilidade (dis-

tância vertical entre U1 e U2); em situação de queda de preço do bem “X”, VC é interpretada 

como a quantidade de dinheiro que pode ser retirada do indivíduo (DAP máxima) pela opor-

tunidade de consumo em P1”. 

a Variação Equivalente (VE): é a medida da mudança na renda monetária que, 

no nível inicial de preços (P1’), mensura o diferencial entre as curvas de utilidade (distância 

vertical entre U1 e U2); em situação de queda de preço do bem “X”, no nível original de preços, 

o indivíduo alcança o nível de utilidade U
2
, no ponto D, com um aumento na renda igual a VE, 

que deve ser interpretada como ganho de bem-estar (renda adicionada) decorrente da mudança 

de preço, ou seja, é a quantidade máxima de dinheiro que pode ser dada ao indivíduo (DAR 

mínimo) para, voluntariamente, privar-se da oportunidade de consumo em P1”.

a Excedente Compensatório (EC): é a medida que representa pagamento 

compensatório ou equiparação da mudança na renda para deixar o indivíduo indiferente entre a 

situação inicial (preços P1’; nível do consumo X’) e a oportunidade de adquirir nova quantidade 

(X”) do bem cujo preço foi alterado (P”1); EC é a distância vertical entre as curvas de utilidade 

U1 e U2, referente à quantidade X”, ou seja, o segmento BC; EC é rigorosamente relativa à VC, 

da qual se diferencia pela restrição ao ajustamento de consumo de “X”.
a Excedente Equivalente (EE): é a medida que indica mudança na renda, 

dada a situação inicial (preços P1’; nível do consumo X’), a fim de manter o nível de satis-

fação do indivíduo no novo conjunto de preços (P”1) e de consumo (X”); EC é a distância 

vertical entre as curvas de utilidade U1 e U2, referente a quantidade X’, ou seja, o segmento 

DA; EE é rigorosamente relativa à VE, da qual se diferencia pela restrição ao ajustamento de 

consumo de “X”.

Coforme Nogueira et al. (2000) e Ribeiro (1998), as medidas de variação 

(VC, VE) propiciam que o indivíduo ajuste as quantidades consumidas dos referidos bens, 

em resposta às modificações nos preços relativos e no nível de renda, portanto, elas devem 



304

ser aplicadas quando o indivíduo é livre para ajustar as quantidades do bem de consumo após 

a mudança de preços.

Por sua vez, de acordo com a figura 51, as medidas de excedente do consumi-

dor (VE, EE), propiciam variação nos preços dos bens, mas as quantidades consumidas são 

mantidas constantes, portanto elas devem ser aplicadas quando o indivíduo está constrangi-

do a comprar quantidades fixas do bem.

Para o caso especial dos bens ambientais, as medidas de excedente do 

consumidor são as mais indicadas, conforme se ilustra na fig. 09 a partir de seguinte 

esclarecimento de Ribeiro (1998, p. 19):

[...] A mudança no Excedente do Consumidor marshalliano (ECm), resultante de um au-

mento do bem público de Q
1
 para Q

2
 é a área “a+b” sob a curva ordinária D; o Excedente 

de Compensação (EC) é a área “a” sob a curva de demanda hicksiana H
1
; e o Excedente de 

Equivalência (EE) á área “a+b+c” sob a curva de demanda hicksiana [...].

Fig. 51. Medidas de excedente do consumidor para um bem público. (Variação Compensatória – VC; Variação 
Equivalente –VE; Excedente Compensatório – EC; e Excedente Equivalente –EE). (Fonte: Ribeiro, 1998, p. 19).

Segundo a autora, para se avaliar o comportamento do indivíduo como 

consumidor, frente ao problema da melhoria do ativo ambiental, não há necessidade 

de diferenciação entre bem ambiental público e bem ambiental privado, isto porque a 

melhoria do ativo equivaleria a um aumento da provisão do bem e cada indivíduo teria seu 

nível de utilidade aumentado.
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De acordo com a definição do EC hicksiano, para que o indivíduo retorne ao 

nível inicial de utilidade, após a realização da melhoria na provisão do bem, dever-se-á retirar 

determinado montante de sua renda. Em termos urbanoambientais, é o valor associado a 

mudança no preço atual de um serviço público (que é zero), para o preço após a melhoria da 

provisão do bem ambiental em questão (despoluição de um rio, implantação de um parque 

etc). EC corresponde, portanto, ao valor de acesso à melhoria, fazendo-se ∆V=0 para obter 

o seu preço ou valor monetário.

5.1.4.2 Formato da questão

Pelo exposto, a base teórica do MVC se estrutura no formato do formulá-

rio contendo a questão a ser apresentada ao entrevistado integrante da população amostral: 

“Você estaria disposto a pagar quanto em reais para que as AVUs de Goiânia sejam mantidas 

e melhoradas?”. O valor de acesso a melhoria é considerado o EC hicksiano, associado a 

uma mudança no preço atual (que é zero) para o preço após a melhoria.

A questão do direito de propriedade do bem ambiental deve ser analisada para 

a definição da medida hicksiana de excedente do consumidor a ser usada para dada mudança 

do bem-estar. No caso da AVU, deve-se indagar: o entrevistado teria o direito de vender o 

bem em questão? E, caso queira desfrutá-lo, o consumidor teria que comprá-lo? O apropria-

do entendimento sobre o direito de propriedade do ativo ambiental em questão definirá o 

formulário da pesquisa contendo DAP ou DAR do levantamento contingente.

De acordo com Ribeiro (1998), pode-se avaliar que os indivíduos têm direitos 

de propriedade coletivos e não transferíveis sobre bens ambientais. O aumento da provisão 

do bem em termos da melhoria do seu nível de qualidade implica em custos a serem assumi-

dos por todos os indivíduos.

A acessibilidade a um dado nível de qualidade do recurso ambiental pode 

ser determinada pelos seus benefícios, a partir do nível inicial de utilidade do consumidor. 

No caso presente, não se dispõe de tal informação, razão pela qual se indica a DAP como 

medida de EC para determinar o valor do aumento da provisão do bem, que representa a 

máxima disposição do indivíduo a pagar, a fim de obter o aumento da qualidade ambiental, 

mantendo-se seu nível inicial de utilidade.

5.2A formulação metodológica devaloração ambiental integrada

Visando a complementar o instrumental de política urbana de maneira contri-

butiva à promoção da função socioambiental da cidade, propõe-se a valoração ambiental das 

AVUs numa perspectiva de integração dos sistemas ecológico e econômico.
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A figura 52 esquematiza a metodologia a ser desenvolvida com o objetivo 

de estimar aDAP pela manutenção do ativo AVU, em três etapas: mapeamento dos serviços 

ambientais associados às AVUs; de avaliações convergentes do grupo focal para construção 

do cenário hipotético de uso sustentável do solo urbano; e, de estimação do valor econômico 

das AVUs, numa perspectiva de integração dos sistemas ecológico e econômico.

Fig. 52. Valoração ambiental das áreas verdes urbanas – AVUs de Goiânia, numa perspectiva de 
integração dos sistemas ecológico e econômico.

5.2.1 As etapas da metodologia proposta

5.2.1.1 Primeira etapa: serviços ambientais associados às AVUs

Esta etapa possui base teórica nas funções ecossistêmicas, anteriormente de-

finidas, por meio das quais são gerados benefícios diretos e indiretos, percebidos como ex-

ternalidades positivas e apropriadas pelo homem como serviços ambientais associados à 

manutenção de áreas naturais (DE GROOT et al., 2002).

Segundo Costanza (2001); Common & Stagl (2008) e Amazonas (2009), as 

funções e os serviços ecossistêmicos são um tipo de capital natural que se combina aos demais 

tipos de capital (humano, manufaturado e social) para produzir o Bem-Estar Social ou Humano 

– BES (Seção 1.3), uma categoria não econômica que expressa valores sociais em geral.

Como exposto na Subseção 2.2.3, os serviços ambientais correspondem aos 

valores presentes dos fluxos de renda natural futura do estoque do capital natural pesquisado, 

as AVUs. Pretende-se conhecer melhor tais fluxos e aprimorar a percepção social sobre eles, 

de maneira a desenvolver a valoração ambiental, numa concepção metodológica integradora 

dos diferentes tipos de capital que subsidie a efetivação do desenvolvimento sustentável 

(ANDRADE & ROMEIRO, 2009; SEROA DA MOTTA et al., 2011).
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Os objetivos do estudo nesta etapa são: discutir os serviços ambientais 

associados às AVUs e descrever suas inter-relações com o BES; analisar, conceituar e 

distinguir os serviços ambientais das AVUs, levando em conta a disponibilidade de métodos 

e de dados, bem como a percepção da sociedade sobre os benefícios decorrentes; identificar 

e ordenar os serviços ambientais das AVUs, tendo como recorte espacial os princípios, 

diretrizes e normas do Plano Diretor e do ZEE de Goiânia.

A metodologia e as técnicas de pesquisa são fundamentadas em: pesquisa 

bibliográfica com ênfase na literatura especializada em economia do meio ambiente, bem 

como consulta a material cartográfico de identificação, caracterização e contextualização da 

área de influência direta e indireta das AVUs de Goiânia; pesquisa documental para levan-

tamento de dados sobre o tema, em instituições governamentais e não governamentais, com 

ênfase na consulta e análise da base de dados dasAVUs cadastradas no Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação – CNUC, finalizado até 10.05.2011; complementação da pesquisa 

científica com entrevistas semiestruturadas aplicadas aos stakeholders, especialmente gesto-

res e analistas ambientais, para melhor percepção social dos serviços ambientais associados 

às AVUs (MEDEIROS et al., 2011; BRASIL, 2011).

O resultado esperado desta etapa consiste na elaboração dos mapas das AVUs 

de Goiânia com identificação e ordenamento dos serviços ambientais associados. 

5.2.1.2 Segunda etapa: grupo focal de planejamento prospectivo das AVUs

A base teórica desta etapa se consubstancia na compreensão social dos ecos-

serviços das AVUs como condição necessária à aplicação do conceito do valor econômico 

total do ativo ambiental pesquisado, de maneira a aprimorar a medição das preferências 

individuais.

Os participantes de um painel Delphi pertencem a diferentes disciplinas ou 

especialidades e contribuem com informações e julgamentos sobre problemática de âmbito 

mais amplo do que o campo da especialidade individual; esta técnica proporciona o anoni-

mato de todos os envolvidos no processo, bem como a interação resposta-realimentação.

Os objetivos do estudo nesta etapa são: construir cenário hipotético de uso 

sustentável do solo e preservação do ativo ambiental pesquisado; e, subsidiar a elabora-

ção do formulário referendo para o desenvolvimento do método de valoração contingente 

– MVC das AVUs de Goiânia.

A metodologia e as técnicas de pesquisa a serem desenvolvidas são as que 

seguem.

Com fundamento na teoria NPM, os aspectosrelevantesdecontribuiçãoà sus-

tentabilidade ambiental da cidade serão discutidos junto aos representantes dos agentes pro-

dutores do espaço urbano no Setor Produtivo – segmentos da incorporação, construção e 



308

imobiliária; Poder Público – técnicos e analistas ambientais dos órgãos competentes e insti-

tuições tutoras dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis; e na Sociedade 

Civil Organizada – conselhos representativos de profissionais habilitados, instituições de 

ensino, organizações não governamentais (REZENDE & OLIVEIRA, 2002).

Em conformidade com Wright & Giovinazzo (2000); Linstone & Turoff 

(2002) e Bardin (2010), a Ferramenta Delphi será aplicada como técnica sistemática de es-

truturação do processo de comunicação e de produção do conhecimento entre stakeholders 

ou partes interessadas sobre assuntos estratégicos e complexos, envolvendo tendência de 

opiniões, possibilidade de chegar ao consenso ou estabelecer o dissenso por meio da reali-

zação de workshop inicial e final e de até três painéis de aplicação dos questionários junto 

ao grupo focal, constituído pelos painelistas identificado conforme anteriormente exposto.

A Pesquisa online será realizada por meio da aplicação de questionários ele-

trônicos aos participantes cadastrados no painel Delphi, contendo variados tipos de questões 

(aberta, única ou múltipla escolha), bem como coleta de dados quantitativos ou qualitativos, 

por meio do QLQT Online – um software livre de apoio à pesquisa, desenvolvido pela Fac. 

de Saúde Pública da USP; será enviada uma mensagem por e-mail aos agentes interessados 

contendo convite para responder a pesquisa QLQT Online e, aceito o convite e selecionado 

os painelistas, estes acessarão o link do programa para participar da pesquisa (Padilha, 2009).

Os relatórios, produzidos no item anterior, serão exportados para programas 

como Word e Excel e, por meio do software livre QualiQuantiSoft – QQSoft, os dados quali-

quantitativos da pesquisa serão integrados, tabulados e analisados no âmbito da técnica do 

Discurso Social Coletivo – DSC (LEFEBVRE & LEFEBVRE, 2005).

Os resultados esperados desta etapa são a construção de cenário hipotético e 

a elaboração do questionário de pesquisa a ser aplicado na valoração contingente das AVUs 

de Goiânia. 

5.2.1.3 Terceira etapa: Valoração Contingente das AVUs

Segundo Pearce & Turner (1990); Carson et al. (2001) e Maia et al. (2004), a 

base teórica desta etapa se funda no valor monetário dos benefícios da natureza, que pode 

ser conhecido por meio da aplicação das técnicas de valoração ambiental. A metodologia se 

baseia no MVC e visa a obter o VET do ativo ambiental pesquisado, com fundamento na Te-

oria da Utilidade integrada aos conceitos de funções e serviços ambientais associados às AVUs.

Martins Júnior (2007) calculou que, entre as AVUs de Goiânia, as categorias 

parque, parque linear e praça respondem por 24% do total, amplamente distribuídas no ter-

ritório, com características espaciais, ambientais e urbanísticas que exercem efeitos sobre os 

moradores do conjunto de setores e bairros da cidade.
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O MVC consubstancia-se na técnica de aplicação de questionário estruturado, 

por meio do qual se apresenta às pessoas entrevistadas uma situação hipotética de opção de 

contingência. O formato referendo revela-se apropriado à valoração ambiental do bem pú-

blico pesquisado. Realiza-se o tratamento estatístico dos resultados da consulta para definir 

a função de demanda do bem ou serviço.

De acordo com o fundamento de Wright & Giovinazzo (2000); Figueroa 

(2005) e Andrade & Romeiro (2009), a construção do cenário hipotético e a elaboração do 

questionário de pesquisa a ser aplicado no MVC serão aprimoradas com subsídio na técnica 

Delphi para melhor compreensão social dos serviços ambientais das AVUs, de maneira que, 

na aplicação do MVC, não se levará em conta apenas a medição das preferências indivi-

duais, mas também dos stakeholders, num processo de estruturação do conhecimento e de 

planejamento prospectivo.

Segundo Carson et al. (2001); Hildebrand et al. (2002); Mikhailova & Barbosa 

(2004) e Silva & Lima (2004), os benefícios totais gerados serão estimados pela agregação das 

preferências individuais, a partir de modelos econométricos de regressão logística múltipla, 

que relaciona a variável endógena DAP (disposição a pagar) pela preservação ambiental a 

uma série de variáveis exógenas, como: Renda – R; Escolaridade – E; Idade – I; Sexo – S; e, 

Atitudes em relação ao ambiente – A, de acordo com a função: DAP = ƒ (R,E,I,S,A).

Os objetivos do estudo nesta etapa são: estimar o Valor Econômico Total – 

VET das AVUs de Goiânia; e, subsidiar a formulação de estratégias ao desenvolvimento 

urbano sustentável da cidade em estudo e do meio urbano em geral (DUBEUX, 2011).

 Conforme referencial de Ribeiro (1998); Hildebrand et al. (2002) e 

Maia et al. (2004), a metodologia e as técnicas de pesquisa se baseiam no: Método de 

Valoração Contingente – MVC de um bem público ambiental com localização definida. 

A área de estudo corresponde ao perímetro urbano, de expansão urbana e área rural de 

Goiânia; a população da pesquisa é aquela residente a população da pesquisa é aquela 

residente na área de estudo, sob influência das AVUs; a amostra populacional, estratificada 

proporcionalmente à densidade demográfica por polígono de abrangência das categorias 

de AVUs estudadas será submetida ao plano de amostragem aleatório e às técnicas de 

inferência estatística para aprimorar a representatividade da população com poucas 

unidades amostrais e elevado grau de confiabilidade; as propriedades verificadas na 

amostra serão inferidas para a população da pesquisa. 

A aplicar-se-á um formulário estruturado, no formato referendo, por meio do 

qual se apresenta às pessoas entrevistadas uma situação hipotética de opção de contingência. Os 

benefícios totais gerados serão estimados pela agregação das preferências individuais, a partir de 

modelos econométricos de regressão logística múltipla que relaciona a variável endógena DAP a 

uma série de variáveis exógenas, e.g., DAP (variável endógena) f ∑ (variáveis exógenas).
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O tratamento e análise estatística dos dados, por meiodas avaliações 

convergentes do grupo focal e os dados obtidos da valoração contingente dos bens e serviços 

ambientais pesquisados, visando a alcançar os objetivos do presente estudo.

Os resultados esperados desta etapa são o conhecimento do valor econômico 

total das AVUs de Goiânia e a formulação de subsídios às estratégias de desenvolvimento 

urbano sustentável.

5.2.2 Confiabilidade do resultado

A metodologia proposta se adéqua ao estado da arte disponível sobre o assun-

to, gerando confiabilidade no resultado. De acordo com Maia et al. (2004), a complexidade 

do método de valoração ambiental encerra críticas motivadas pelo caráter estritamente hipo-

tético da pesquisa, gerando problemas que podem comprometer a validade e confiabilidade 

do resultado. 

Conforme se apresenta na figura 53 a avaliação integrada dos valores econô-

micos, socioculturais e ecológicos se constitui numa importante recomendação à obtenção 

do valor econômico total, inserido no processo de tomada de decisões de políticas ambien-

tais e de desenvolvimento sustentável (DE GROOT et al., 2002).

Fig. 53. Valoração ambiental numa perspectiva de integração dos valores econômico, sociocultural e ecológico 
(adaptado de De Groot et al., 2002, p. 394)
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5.3 Renovadas perspectivas futuras

O controle dos fatores relacionados ao desenvolvimento urbano sustentável é 

de extrema complexidade, revelando-se um desafio ao futuro das cidades. Do que se expôs 

em linhas anteriores, dentro do instrumental de política urbana que vem sendo aplicado nas 

cidades brasileiras, em especial a de Goiânia, os ativos urbanísticos resultantes de pesadas 

inversões públicas e os ativos ambientais derivados dos privilégios locacionais naturais, não 

tem sido utilizados para a promoção da Função Socioambiental da cidade. O conhecimento 

do valor econômico dos ativos ambientais urbanos, como a AVUs, revela-se instrumento es-

tratégico de política urbana, que possibilitatanto aos agentes públicos como aos empreende-

dores privados uma apropriação racional, e consequente distribuição equânime da mais-va-

lia fundiária urbana na sua vertente ambiental (CAVALCANTI, 2001; AMAZONAS, 2009). 

A valoração ambiental, em particular, se associa à crescente manifestação 

deapreço dos cidadãos aos benefícios da vida rural,que se associam ao conforto da vida ur-

bana, em consequência do avanço da comunicação, meios de circulação e mobilidade. Com 

isso, cresce a demanda por refúgios no campo ou aumenta as oportunidades de fixação das 

pessoas no campo. Essa tendência favorece uma distribuição mais equilibrada da população 

no espaço metropolitano e se associa ao paradigma da integração do urbano e do rural, com 

novas alternativas de espaços verdes, de lazer, de moradia, de cultura e de ofertas de empre-

go e de renda, bem como da superação da clássica dicotomia entre zona rural, com uso do 

solo tipicamente voltado para atividades agropecuárias ou naturais e zona urbana, com uso 

do solo tipicamente adensado. O novo paradigma fomenta o conceito da multifuncionalidade 

do espaço rural metropolitano, consistente no desenvolvimento sustentável, que concilia a 

atividade econômica rural – hotel fazenda, turismo rural, turismo gastronômico, ecoturismo 

etc. – à preservação dos recursos naturais – APPs, RLs, Patrimônio Socioambiental e Cultu-

ral – melhorando a qualidade de vida urbana.

A valoração ambiental se associa aos espaços naturais localizados dentro 

da malha urbana, na busca de soluções sustentáveis para o uso do solo no vazios urba-

nos, sem depreciar ou exaurir o capital natural existente, integrando-o à vida cotidiana 

do cidadão, a exemplo do mencionadoPUAMA, que prevê a implantação em Goiânia de 

extenso parque linear, cuja área direta de influência beneficia 300 mil habitantes de 120 

bairros (GOIÂNIA, 2009a).

Entrementes, como salientado nas Seções 1.5 e 4.2, os investimentos públicos 

na cidade capitalista geram ganhos prioritariamente apropriados pelos agentes produtores 

dominantes do espaço urbano. Decorre daí a necessidade de se implementar a Recuperação 

da Mais-Valia Fundiária (art. 2º, IX, X, XI; art. art. 4º, IV, V; art. 42, VII, todos do EC), 

inserido no instrumental de controle de política urbana, como garantia do direito a cidades 

sustentáveis (art. 2º, I do EC). Nesse sentido, a valoração ambiental pode subsidiar a institui-

ção de parâmetrosde uso do solo embasados na capacidade de suporte do ambiente, tanto dos 
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RNscomo da infraestrutura urbana, sem exauri-los, proporcionando padrões de produção e 

consumo de bens e serviços, assim como de expansão urbana, compatíveis com o desenvol-

vimento sustentável (art. 2º, VIII do EC).

A falta de parâmetros de sustentabilidade, diante da tendência deexpansão 

física acelerada e desordenada, como fenômeno típico das cidades emergentes latino-ame-

ricanas (Seção 1.2), continuará a produz efeitos negativos que serão assumidos pela cole-

tividade, na forma da poluição edegradação ambiental, da perda da qualidade de vida. Tais 

efeitos são contrários aos interesses dos próprios agentes imobiliários, construtores e incor-

poradores, em face da desvalorização do ativo imobilizado. 

De acordo com Mattos (2012), o Poder Público promove, desde meados da 

década de 1990,a verticalização da cidade nas regiões indutoras do crescimento urbano, ao 

longo dos eixos viários instituídos no Plano Diretor. De forma mais vigorosa, aplicou os ins-

trumentos do EC, especialmente TDC e OODC, na ótica da integração das funções da cidade 

(trabalhar, morar, recrear-se e locomover-se). Ocorre que o Poder Público não implantou, em 

tais eixos,o planejado sistema viário de transporte coletivo de massa, como metrôs, BRTs 

ou VLTs. O Poder Público Estadual, responsável pela gestão do transporte metropolitano, 

anunciou em 2012 o VLT no Eixo Leste-Oeste, mais uma tentativa de implantação de projeto 

de transporte coletivo de massa no Eixão Anhanguera, em Goiânia (SEINFRA, 2012).

Há um flagrante contraste entre Concessões Urbanísticas, que beneficiam os 

agentes privados da produção do espaço urbano, e a ausência de políticas públicas de infraes-

trutura urbana, em prejuízo da coletividade. A política de desenvolvimento urbano baseia-se, 

assim, em instrumentos geradores de mais-valia fundiária, de viés privatista quanto aos lucros 

e socializante quanto às externalidadesnegativas, posto que transferidas a toda sociedade. 

Espera-se que o presente estudo lance alguma luz sobre o enigmático tema 

da cidade sustentável e subsidie a formulação de instrumento de política urbana tendente a 

promover a Recuperação daMais-Valia Fundiária como estratégia ao desenvolvimento ur-

bano sustentável. Esta proposta é consoante aoque se propõe no Convênio UFG-Amma nº 

126/2010, publicado no DOU nº 128, de 07.07.2010, a sergerenciado pela Funape, por meio 

de Termo de Parceira com o Instituto Cidade/ADEMI-GO. Referido convênioprevê resulta-

dos capazes de contribuir para aprimorar o conhecimento do Patrimônio Ambiental e traçar 

um perfil da qualidade ambiental de Goiânia, a partir de hipóteses que motivem a reflexão 

sobre os ecossistemas urbanos, na elaboração de estratégias de desenvolvimento sustentável 

que incorporem ao BES os serviços ecossistêmicos urbanos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS, SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste trabalho, foram aplicados procedimentos metodológicos e técnicos 

adequados à natureza do empreendimento, combinando as várias formas de pesquisa, tanto 

teórica como empírica. As informações obtidas foram analisadas com base nos fundamentos 

da gestão do espaço urbano e referenciadas quanto ao instrumental do Estatuto da Cidade, 

com foco na função socioambiental da propriedade e da cidade, tendo como objeto de 

estudo a capital do estado de Goiás, Goiânia. Os resultados apresentados estão conforme 

referenciais teóricos de Inkeles & Smith (1981); Brüseke (2001); Smolka y Furtado (2001); 

Veiga (2008); Gudynas y Acosta (2011); Pnuma (2010); Latouche (2012) e ONU-HABITAT 

(2012) (Seção 1.1) e insertos no âmbito da crise da modernidade, vivenciada pela sociedade 

em geral e da experiência latino-americana, em particular. 

O conceito de desenvolvimento é assumido como um elemento modernizador, 

pautado no progresso e na tese da sustentabilidade, que deveria convergir para outro 

paradigma de desenvolvimento que,de fato, não tem ocorrido. Os resultados deste estudo 

indicam que o desenvolvimento, que se apregoa sustentável, não corresponde ao que 

teoricamente dele seria esperado. Ocorre, na verdade, uma manipulação do conceito, baseada 

em normas regulamentadoras de comando-e-controle, pautado num progresso econômico 

que se mantém em permanente conflito com a sustentabilidade, portanto, incapaz de efetivar 

a função socioambiental da cidade (COMMON & STAGL, 2008; BOFF, 2012).

Apesar disso, ao menos, a proposta do desenvolvimento sustentável evidencia 

que os dados extraídos da realidade não podem ser aceitos. A desertificação da paisagem 

urbana, o empobrecimento da biodiversidade, a antropização exacerbada, a segregação 

socioambiental etc., colocam em cheque o tipo de desenvolvimento em curso. De acordo 

com Costa, H, (1992) e Brito & Ribeiro (2003), o discurso da sustentabilidade colabora 

para o reconhecimento dos limites do modelo real de cidade e, mesmo que não aponte outro 

que o substitua de imediato, questiona os seus pressupostos, fazendo surgir explicação mais 

consentânea aos interesses coletivos para superação da crise e de atendimento às novas 

exigências socioambientais, mediante alternativa de desenvolvimento realmente sustentável, 

rumo a outro paradigma, o qual efetivará, de fato, o prometido tripé da eficiência econômica, 

prudência ecológica e justiça social.

A cidade moderna tende a se apresentar como desenvolvimentista e a perseguir 

incansavelmente o progresso, numa concepção radicalmente antropocêntrica, que opõe o 

homem à natureza, na qual os agentes hegemônicos produtores do espaço urbano realizam 

a apropriação e a repartição privada da mais-valia fundiária, subtraindo do cidadão o direito 

a cidade sustentável. Nesse quadro, alerta Brito & Ribeiro (2003), deve-se rejeitar acepções 
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de pretensa sustentabilidade, embaladas na função cosmética do “esverdeamento” da cidade. 

Conforme ensinamentos de Costa, H, (1992); Guimarães (1995); Smolka y Furtado (2001); 

Corrêa (2002); Costa, E, (2007); Gudynas y Acosta (2011) e Latouche (2012), a reorientação 

do desenvolvimento urbano deve considerar os processos ecológicos essenciais, consistentes 

na integração das múltiplas funções da paisagem urbana, numa perspectiva de construção de 

um estilo de vida sustentável, consagrado conceitualmente na Rio-92, de adoção de medidas 

indispensáveis para a transformação das instituições econômicas, sociais e políticas que 

deram sustentação ao estilo vigente. Tais medidas, inerentes ao discurso da sustentabilidade, 

denunciam o “mal-estar da modernidade” e questionam as estratégias desenvolvimentistas 

que, pelos seus resultados positivos parciais, apropriados privativamente, e pelos efeitos 

negativos gerais, distribuídos coletivamente, devem ser criticadas no sentido de se resgatar 

valores como equidade e justiça.

A cidade de Goiânia se insere numa ambiência urbana marcada por conflitos 

paradoxais comuns à história evolutiva do planejamento das cidades latino-americanas. Este 

estudo confrontou o planejado e executado, analisando os princípios e parâmetros de uso 

do solo frente aos objetivos da cidade sustentável, inseridos na política de desenvolvimento 

urbano (arts. 182 e 183 da Constituição Federal) e no Plano Diretor da cidade em tela. O 

trabalho avaliou os fundamentos do ordenamento urbanístico com ênfase na Recuperação da 

Mais-Valia Fundiária. Os estudos de caso apresentados nas Seções 2.3, 3.3 e 4.4 fornecem 

resultados consistentes com o referencial teórico dos autores, Harvey (1980); Costa, E, 

(1992); Souza (1994); Corrêa (2002), ONU-HABITAT (2012), segundo os quais, o processo 

de apropriação da mais-valia fundiária e da concentração dos privilégios da locação urbana 

estão inseridos no modelo de desenvolvimento de cidade capitalista, marcada pela iniquidade 

típica dos países da América Latina.

A natureza intraurbana e extraurbana não são integradas à vida do cidadão, 

mas apreendidas, ou capturadas, no sentido terminológico de Kohlsdorf (1996),pelos agentes 

produtores dominantes do espaço urbano, conforme marco conceitual discutido na Seção 

1.1. Assim, ou o próprio espaço físico dos ambientais naturais se transforma em substrato 

de apoio às atividades de produção e consumo, ou os serviços ecossistêmicos, gerados por 

tais ambientes, são apropriados privativamente como plus-valia ou vantagens locacionais 

derivados das inversões públicas no processo de urbanização.

O processo de desmatamento em curso no município reduz drasticamente a 

cobertura vegetal primitiva, estabelecendo a premissa do Plano Diretor de 2007 segundo 

a qual o principal fator causal do desnudamento do solo seria a falta de competência legal 

do município para gerir a Zona Rural (Seplam, 2007). Adotou-se, assim, no planejamento 

vigente, o partido da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, inserido no conceito 

de macrozona, quebrando a dicotomia entre manejos de solos urbano e rural. A despeito da 

adequação teórica dessa medida como base do planejamento rural e urbano, o exercício da 

competência do município no manejo do uso do solo rural, com a expansão da Macrozona 
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Construída e a criação das Macrozonas Rurais, não resultou na preservação dos remanescentes 

das fisionomias do bioma Cerrado em Goiânia.

Embora o Patrimônio Socioambiental goianiense se apresente com 104,10 

milhões de m² de espaços livres e com um Índice de Área Verde – IAV de 94,51m² por 

habitante– o mais expressivo das cidades brasileiras – por falta de gestão adequada, 

essa riqueza se encontra ameaçada. De acordo com Lima (1937, 1942); Martins Júnior 

(1986, 2007) e Nascimento (2011), o percentual de remanescentes de vegetação nativa 

na Macrozona Construída é de apenas 8,76% nos dias de hoje, inferior ao estabelecido no 

Plano Diretor de 1938, que indicava um índice de 14% de matas da área total parcelada, 

proporcionando uma IAV de 121,78m² por habitante.

O processo de produção e apropriação do espaço urbano da cidade em 

comento se desenvolve mediante intensa atividade de conversão dos ambientes naturais em 

ambientes edificados ou edificáveis. O Índice Normalizado de Remanescentes – INR do 

município passou de -0,38, em 1986, para -0,72 em 2010. Essa evolução,de franca tendência 

ao extremo valor unitário negativo, evidencia debilidade na aplicação do instrumental de 

política urbana, antevendo-se inevitável supressão do Patrimônio Ambiental. O desrespeito 

à Lei e à natureza aproxima o INR para o valor negativo unitário, enquanto o respeito à Lei 

e ao desenvolvimento sustentável o afasta.

O modelo de cidade real é o do crescimento físico mediante expansão da 

área urbanizada que, entre 1986 e 2010, foi ampliada em 92,8%, causando uma redução 

da cobertura vegetal do solo em 52,7% no mesmo período. A tendência, para 2050, é de 

um incremento de 59,5% na área urbanizada, fazendo-se prever, em face do acentuado 

grau de associação negativa entre estas variáveis, que este percentual projetado de 

urbanização causará uma redução equivalente na disponibilidade de área verde por 

habitante urbano, em 2050, quando a área com vegetação nativa corresponderá a apenas 

9,32% do município estudado.

Assim posto, com base em Martins Júnior (2007); Nascimento (2011) e 

Torres, Barco & Casseb (2012), essa estimativa rebate com o estimado grau de dilapidação 

do patrimônio público de Goiânia, de 3,65% per capita ano, uma variável que se correlaciona 

positivamente à tendência de expansão física da área urbanizada, em conformidade à noção 

do espaço-mercadoria, já que o preço da terra aumenta com a urbanização.

O processo de expansão física da cidade ocorre pari passu à ocupação, 

ao adensamento e à verticalização dos espaços legalmente protegidos dos ambientes 

intraurbanos, ad exemplum, as unidades de conservação e suas zonas de amortecimento. 

A perspectiva futura é de irrefreável supressão dos espaços legalmente protegidos, como 

área de preservação permanente, reserva legal, corredores ecológicos e o consequente 

empobrecimento da biodiversidade.

A insustentabilidade do processo de desenvolvimento urbano em questão 

se agrava pela falta de gestão da paisagem urbana, tanto nas Macrozonas Rurais como na 
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Macrozona Construída, posto que a produção do espaço urbano em curso submete os espaços 

naturais ao mesmo processo de ocupação do solo. O INR na Macrozona Construída apresentou 

evolução negativa de -0,56 para -0,84 durante o período 1986 a 2010, significando intensa e 

rápida conversão do solo para uso edificado ou edificável, evidenciado pelo intenso processo 

de adensamento e verticalização, inclusive das zonas de amortecimento, como no Parque 

Zoológico/Lago das Rosas (Subseção 3.3.4), quando não da própria unidade de conservação, 

ad exemplum, os Parques Vaca Brava (Subseção 3.3.2) e dos Buritis (Subseção 3.3.3). Por 

óbvio que a aproximação rumo ao valor negativo absoluto do INR revela agressão frontal 

ao ordenamento urbanístico, que fixa parâmetros para harmonizar os ambientes naturais e 

construídos, visando o Bem-Estar Social ou Humano.

A partir das considerações dos estudos de caso apresentados, pode-se 

identificar que a aplicação do instrumental do Estatuto da Cidade, baseado na função 

socioambiental da propriedade, nos moldes atuais, não tem logrado assegurar ao cidadão 

o direito a cidades sustentáveis, nem tampouco protegido o Patrimônio Ambiental urbano. 

Assim, in casu, observa-se um fosso entre a cidade planejada e a cidade real, marcada pela 

dualidade entre homem e natureza e pela segregado socioambiental.

O quadro acima delineado se vê agravado pela atuação, em curso, dos agentes 

produtores do espaço urbano, coordenado pelo Poder Público (Seção 4.4). As áreas públicas 

municipais, com ênfase para as áreas verdes urbanas e unidades de conservação, não dispõem 

de canais institucionais, jurídicos e instrumentais efetivos de proteção, conforme avaliação 

do Relatório Técnico do Plano Diretor de Goiânia (Seplam, 2007). Os órgãos encarregados 

da sua proteção, como a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e o Cadastro Técnico de 

Áreas Públicas (Subseções 3.3.2 e 4.4.1), prestam disfarçada “advocacia administrativa”, 

uma infração prevista no art. 321 do CP, aos agentes privados da produção do espaço urbano, 

para alienação do Patrimônio Socioambiental, na ótica da concentração fundiária e da 

insustentabilidade urbana (GOIÁS, 2012; GOIÂNIA, 2012).

Os problemas discutidos nesta pesquisa são preocupantes, fornecendo 

subsídios para avaliação prospectiva, com base nos próprios fundamentos jurídicos e técnicos 

do ordenamento urbanístico que, ao contrário de ‘levantar um muro’ entre a cidade e o campo, 

estabelece diretrizes de integração urbano-rural na perspectiva da multifuncionalidade do 

rural metropolitano (Seção 2.2), de respeito aos ambientes naturais, de discussão das diretrizes 

gerais para um modelo que se antagoniza ao atual (Seção 2.3), bem como da formulação de 

uma metodologia, proposta na Seção 5.2, que busca articular e desenvolver os conceitos de 

serviços ambientais associados ao Patrimônio Ambiental da cidade, em conformidade com a 

percepção social dos seus benefícios.

A força fundamental para redefinição do papel socioambiental da cidade pas-

sa pela rearticulação dos agentes produtores do espaço urbano, fazendo-se inserir o cidadão 

no processo decisório, garantidor dos direitos inter e transgeracionais da sustentabilidade 

urbana. Daí que, com fulcro na teoria NPM e na ferramenta de apoio ao planejamento es-
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tratégico, formuladas por Wright & Giovinazzo (2000); De Groot et al. (2002) e Rezende & 

Oliveira (2004), propõe-se o desenvolvimento de um processo de avaliação participativa dos 

stakeholders e não só dos agentes dominantes produtores do espaço urbano, como subsídio 

à aplicação do método de determinação do valor econômico integrado do ativo ambiental 

citadino, como alternativa de promoção da função socioambiental da cidade.

Recomendações e sugestões
Algumas recomendações podem ser feitas para a complementação do instru-

mental de promoção da função socioambiental da cidade, de acordo com as conclusões desta 

pesquisa, quais sejam:

a Desenvolver a proposta metodológica de valoração ambiental integrada, 

conforme discorrido na Seção 5.2, que busca articular o conceito de serviços ambientais 

associados às AVUs, em conformidade com a percepção social dos seus benefícios, numa 

avaliação participativa dos agentes interessados na produção do espaço urbano, como sub-

sídio à aplicação do método de determinação do valor econômico das áreas verdes urbanas;

a Realizar estudos e levantamentos para a formulação de Planos de Ação 

Municipal para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção, nos termos da Portaria 

Conjunta MMA/ICMBio nº 316/2009, visando proteger espécies vulneráveis, em perigo 

de extinção e criticamente ameaçadas, como exposto na Subseção 2.3.3, que dependem de 

ELPs, como banhados, brejos, manchas de florestas, matas ciliares e de galeria, dos manan-

ciais que drenam o município enfocado e exercem funções ecológicas essenciais de refúgio, 

intercâmbio e sobrevivência da população de animais silvestres,

Como sugestões à continuidade dos estudos propõem-se:

a Apresentar aos agentes interessados e intervenientes na produção do es-

paço urbano de Goiânia, a proposta metodológica desenvolvida na Seção 5.2 deste traba-

lho e que se vincula ao Convênio UFG/Amma nº 126/2010, publicado no DOU nº 128 de 

07/07/2010;

a Discutir os fundamentos da política urbana, com ênfase na recuperação 

e distribuição da ‘mais-valia fundiária’, visando subsidiar a normatização de instrumentos 

complementares ao desenvolvimento sustentável no município de Goiânia;

a Propor às esferas institucionais competentes, como o COMPUR e o 

COMMAm, a discussão sobre um programa de desenvolvimento da Região Metropolitana 

de Goiânia com base na multifuncionalidade do rural, conforme exposto na Seção 2.2, visan-

do a preservação dos bens socioambientais, a integração urbano-rural e o desenvolvimento 

sustentável dos municípios que compõem esta região, instituída pela LC nº 27/1999, alterada 

pela LC nº 78/2010.

Para finalizar, o autor do presente estudo, ao formular as medidas acima, acre-

dita no prognóstico positivo dos resultados a serem obtidos, com base no enorme potencial 

que se encerra numa cidade planejada desde os seus primórdios. Lefebvre (1991, 2007) ensi-



na que os acertos e desacertos do planejamento urbano pelo direito à cidade são próprios dos 

centros pulsantes de vida, aos quais não se furtam Goiânia, que possui vitalidade suficiente 

para correção de rumo e alcançar as metas da sustentabilidade, conforme declaradaspelas 

administrações da cidade e manifestadas pelos cidadãos nos fóruns de cogestão, nos tempos 

mais recentes, em iniciativas que reaproximam a urbe da sua identidade originalmente pen-

sada por Godoy e Corrêa Lima.
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APÊNDICE 01
Edificações em Zona de Proteção Ambiental ZPA-III, instituída pelos arts. 84 e 85, III da LC 031/1994 de Zoneamento de Goiânia/

GO, que ratificaram os arts. 21, III e 24, XIX, “a” e “b” da Lei 5.735/1980 de Controle e Uso do Solo e ratificada pelo art. 108, III da 
LC 171/2007, compreendendo a faixa de transição de até 200m, contíguo ao Parque Zoológico/Lago das Rosas, criada pelo art. 1º, § 

1º do DL 90-A/1938, entre os St. Oeste, Coimbra e Aeroporto.

Ponto
Coordenadas

Edifício Endereço
Informações: nº de pavimentos acima e no subsolo; 

observações.UTME UTMN

001

683890 8155340
Veredas do Lago 
(fase avançada de 

construção)

Al. das Rosas c/ Av. 
Anhanguera e R. R-8, 

S. Oeste

02 torres contendo cada uma 02 lajes no subsolo, 
01 laje térreo e 31 pavimentos-tipo, sendo: do 1º 

ao 10º andar, 6 unidades duplex em cada; do 11º ao 
17º andar, 4 triplex em cada; e, cobertura.

Obs.1: as unidades residenciais estão sendo ofertadas no mercado pelos preços de R$ 260.261 a R$ 274.177 o duplex com 
67m²; e de R$ 278.400 a R$ 304.200 o triplex com 149m² de área útil (Pimenta, 2012)*

002 683833 8155377
Centro Cultural Casa 

das Artes
R. R-8 c/ Av. Anhan-
guera, 4945, S. Oeste

05 pavimentos, sem subsolo

003 683807 8155329 Leran
R. R-8 c/ R-1, 

S. Oeste
07 pavimentos, sem subsolo

004 683837 8155306 Macaúbas R. R-8, 70, S. Oeste 22 pavimentos, 01 subsolo

005 683826 8155271 Brisas do Lago R. R-2, 118, S. Oeste 14 pavimentos, 01 subsolo

006 683903 8155223
Hospital Urológico 

Puigvert
Al. das Rosas esq. R. 

R-2, S. Oeste
Paradigma: 03 pavimentos, sendo um no desnível 

do terreno, sem subsolo.

007 683855 8155197 Gramado
R. R-2 c/ R-3 e Al. 
das Rosas, nº 35, 

S. Oeste.
15 pavimentos, 01 térreo e 01 mezanino.

008 683819 8155220 Parma R. R-2, 39, S. Oeste 08 pavimentos, 01 subsolo

009 683803 8155226 Vila Real R. R-2, 111, S. Oeste
05 pavimentos, sem subsolo. Obs.: edifício cons-

truído há 20 anos

010 683789 8155232 George R. R-2, 145, S. Oeste 10 pavimentos, 01 subsolo

011 683996 8155054
Clínica Instituto 

Medicina do Sono 
Al. das Rosas esq. R. 
R-4, 1931, S. Oeste

03 pavimentos, 01 subsolo (em fase final de cons-
trução)

012 683981 8154767
Cond. Edif. Al. das 

Rosas
Al. das Rosas c/ R. 

R-13, 1.663, S. Oeste
06 blocos de 04 pavimentos, sem subsolo (construí-

do há 42 anos)

013 684150 8154485
UEG – Polo de 
Projs. Especiais

R. R-18 esq. R. R-12, 
S. Oeste.

Paradigma: 03 pavimentos sem subsolo

014

684089 8154407 Edifício Jazz
R. R-12, Q. R-19, L. 

22, S. Coimbra

Em fase avançada de construção: 35 lajes concre-
tadas, 33 pavimentos-tipo, 01no subsolo c/ 3m de 

aprofundamento.

Obs.2: “moro na Av. Portugal há 7 anos, faço Cooper no Zoológico e paguei R$ 700 mil num apartamento de 166m² neste 
prédio, que se localiza em frente à UEG [v. ponto 13] que, acredito, não será demolida para a construção de outro prédio em 

frente, mantendo a visão da área verde”. (morador 1)

015

684215 8154400 Premier Lac de Rose
R. R-12 c/ R-18, 

Q; 21, L. 19/22, S. 
Coimbra

Em fase final de construção: 40 lajes concretadas, 
36 pavimentos-tipo, 01 no subsolo (6m abaixo do 

nível da sup.)

Obs. 3: “a influência do parque é total na verticalização da obra que possui [...] uma laje intermediária para garagem à 6m 
abaixo do nível superficial, em solo seco, sem influência no LF” (RT, indicado na placa da obra, CREA 17655/D-GO); Obs. 
4: “em 26.11.12, o TJ-GO determinou à empresa TCI o embargo liminar da construção por não ser compatível com a área”. 

(CARVALHO, 2012)

016 684276 8154352 Ed. Orquídea
Av. Assis Cha-

teaubriant, 1472, 
Q. R21, L. 9, S. Oeste 

04 andares com 04 aps em cada, 01 térreo

017 684368 8154345 Residencial Beter
Av. Assis Cha-

teau-briant, 1370, 
S. Oeste.

07 pavimentos sem subsolo
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018 684404 8154351 Edifício Comercial
Av. Portugal esq. Av. 
Assis Chateaubriant, 

Q. R21, L.1, S. Oeste.

05 pavimentos sem subsolo (prédio com aspecto de 
abandono)

019 684219 8154242 Pablo Picasso
Av. T-7, Qd. R30, Lt.3 

e 4, S. Oeste.
10 andares com 02 aps. em cada, 01 mezanino, 01 

térreo

020 684386 8154238 Eldorado R. 17, 49, S. Oeste
15 andares com 04 aps. em cada, 01 térreo e 01 

subsolo

021 684426 8154250 Brasões de Portugal
Av. Portugal, 158, 

S. Oeste
01 cobertura p/ lazer, 17 andares com 02 aps. em 

cada, 01 térreo, 01 subsolo

022 684421 8154263 Antares
Av. Portugal, 138, 

S. Oeste
12 andares com 04 aps. em cada, 01 térreo, o1 

subsolo

023 684482 8154298 Lisboa
Av. Portugal, 41, 

S. Oeste
01 cobertura p/ lazer, 09 andares com 04 aps. em 
cada, 01 térreo, 01 subsolo

024 684488 8154282 Luís de Camões
Av. Portugal, 55, 

S. Oeste
06 andares com 02 aps. em cada, 01 térreo, 01 

subsolo

025 684491 8154271 Serra Grande
Av. Portugal, 69, 

S. Oeste
12 andares com 03 aps. duplex em cada, 01 térreo, 

garagem no subsolo

026 684501 8154246 Cond. Odisséia
Av. Portugal, 97, 

S. Oeste
13 andares com 02 aps. em cada, 01 térreo, gara-

gem no subsolo

027 684542 8154270 Solimões R. 15, 96, S. Oeste
10 andares com 04 aps. em cada, 01 mezanino, 01 

térreo

028 684533 8154296 Lusíadas R. 15, 70, S. Oeste
06 andares com 04 aps. em cada, 01 térreo, gara-

gem no subsolo

029 684537 8154315 Cortina Dampezzo R. 15, 56, S. Oeste
18 andares com 04 aps. em cada, 01 térreo, gara-

gem no subsolo

030 684613 8154347
Cond. Parque 

D’Oeste

Av. Assis Chateau-
briant esq. R. 15 e 

R. 11, S. Oste
06 blocos de andares, garage na superficial

031 684599 8154307 Cap. D’Antibes
R. 15, 65, Qd. H6, 

S. Oeste 
01 cobertura, 15 andares com 04 aps. em cada, 01 

térreo, garagem no subsolo

032 684664 8154488 Guaíra R. 8, Qd. G5, Lt. 44
06 andares com 04 aps. em cada, 01 térreo, gara-

gem no subsolo

033 684687 8154493 Georgette
R. 8, 673, Qd. G5, Lt. 

40 e 42, S. Oeste 
01 cobertura, 13 andares com 02 aps. em cada, 01 

térreo, garagem no subsolo 

034 684708 8154554 Piaget
R. 8, 646, Qd. G4, 

Lts. 49 e 51, S. Oeste
17 andares com 04 aps. em cada, 01 térreo, gara-

gem no subsolo

035 684747 8154564
Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas – CDL

R. 8 esq. R. 9, 626, S. 
Oeste

07 andares, 01 térreo, garagem e lojas no subsolo

036 684735 8154591 Gran Solar
R. 9, 55, Qd. G4, 

S. Oeste 
01 cobertura, 09 andares com 04 aps. em cada, 01 

térreo, 01 mezanino, garagem no subsolo

037 684444 8154394 Beverly Hills
Al. das Rosas c/ Av. 

Portugal, 11, S. Oeste.
13 andares, 01 cobertura, 01 térreo e 01 garagem 

no subsolo.

038 684472 8154419 Anatole Ramos
Al. das Rosas, 107, 

S. Oeste.
17 andares c/ 02 ap. em cada, 01 térreo, 01 subsolo.

039 684495 8154433 Laussane
Al das Rosas, 995, 

S. Oeste.
10 andares, 01 térreo, 01 garagem e 01 subsolo.

040 684506 8154442 Res. Soledad
Al. das Rosas, 985, 

S. Oeste.
14 andares, 01pavimento para área de lazer, 01 

térreo, 01 garagem e 01 subsolo.

041 684526 8154473 Luxemburgo
Al. das Rosas, 957, 

S. Oeste.
15 andares, 01 térreo, 01 garagem e 01 subsolo.

042 684537 8154493 Ariquena
Al. das Rosas esq. 
R. R-8A, S. Oeste.

08 andares, 01 térreo e 01 subsolo.

043 684557 8154474 Res. Villa D’Olinda
R. 8A, 47, Q. H5, 

L. 3, S. Oeste.
10 andares com 02 aps. em cada, 01 térreo, 01 

garagem e 01 subsolo

044 684571 8154457 Bruxelas
R. 11 esq. R. 8A, 10, 

S. Oeste
19 andares com 01 ap. em cada, 01 térreo e 01 

garagem no subsolo.

045 684590 8154452 Solar das Paineiras R. 11, 20, S. Oeste
12 andares, 01 mezanino, 01 térreo, 02 lajes p/ 

garagem e 01 subsolo.
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046 684624 8154477 Veneza II
R. 8 esq. R. 11, 723, 

S. Oeste
15 andares com 4 aps. em cada, 01 térreo, 01 gara-

gem, 01 laje no subsolo.

047 684606 8154519 Porto Seguro
R. 8 esq. R. 6, 20, 

S. Oeste
12 andares com 66 aps, 01 térreo, 01 garagem, 01 

laje no subsolo.

048 684616 8154547 Res. Vilhena R. 6, 690, S. Oeste
06 andares com 04 aps. em cada, 01 térreo, 01 

garagem no subsolo

049 684624 8154567 Res. Solar Bahamas R. 6, 670, S. Oeste
18 andares com 01 ap. em cada, 01 térreo e 02 lajes 

no subsolo p/ garagem.

050 684634 8154586 Jullian Princess R. 6, 664, S. Oeste
08 andares, 01 mezanino, 01 térreo, 01 garagem, 01 

laje no subsolo.

051 684644 8154602 Condomínio Veja R. 6, 630, S. Oeste
14 andares com 01 ap. em cada, cobertura, 01 

térreo, 01 garagem, 01 laje no subsolo.

052 684641 8154626
Condomínio do 
Edifício Hakone

R. 6A esq. R. 6, 54, 
S. Oeste

02 torres, 13 andares com 02 aps. em cada, 01 chur-
rasqueira na cobertura, 01 térreo, 01 garagem no nível 

do terreno (morador 2)

053 684605 8154627 Diamond Tower
R. 6A esq. Al. das 

Rosas, 829, S. Oeste
15 andares com 01 ap. em cada, 01 cobertura, 01 

térreo, 02 lajes para garagem no subsolo (50 vagas)

054 684592 8154596
Condomínio Solar 

das Varandas
Al. das Rosas, 847, S. 

Oeste
18 andares com 01 ap. em cada, 01 cobertura, 01 

térreo, 01 garagem subsolo.

055 684581 8154571 Michelangelo II
Al. das Rosas, 865, S. 

Oeste

14 andares com 01 ap. em cada, 01 térreo, 01 laje 
acima do nível do solo e 01 laje no subsolo para 

garagem.

056 684570 8154546 Solar das Antilhas
Al. das Rosas esq. 

R. 8A, 899, S. Oeste
01 cobertura, 18 andares c/ 01 ap. em cada, 01 

térreo, 02 lajes no subsolo p/ garagem

057 684584 8154521 Porto Rico R. 8A, 20, S. Oeste
11 andares c/ 06 quitinetes em cada, 02 pavimentos 
na cobertura, 01 térreo, 01 garagem e 01 subsolo.

058 684671 8154537 Torre de Rhodes
R. 6 esq. R. 8, 

S. Oeste.
20 andares, 01 térreo, 02 subsolos

059 684725 8154622 Village Royal
R. 6 esq. R. 9, 626, 
Qd.G4, Lts.96 e 11, 

S. Oeste.

01 cobertura p/ área lazer, 12 andares com 02 aps 
em cada, 01 térreo, 02 subsolos

060 684625 8154676 Sarasota
Al. das Rosas esq. R. 
6A, 60, Q. G3, L. 7, 

S. Oeste

10 andares com 02 aps. em cada, cobertura, 01 
térreo, 01 subsolo p/ garagem

061 684649 8154665
Ed. Maria de Brito 
(Cond. Res. Al. das 

Rosas)

R. 6A, 25, Q.G3, L.3, 
S. Oeste

14 andares com 04 aps. em cada, 01 térreo, 02 
lajes no subsolo p/ garagem.

062 684633 8154707
Ed. Maria de Fátima 
(Cond. Res. Al. das 

Rosas)

R. 6A, 25, Q. G3, L. 
13, S. Oeste.

15 andares com 04 aps. em cada, 01 térreo, 01 
garagem no subsolo

063 684657 8154700
Ed. Marylia (Cond. 
Res. Al. das Rosas)

R. 6A, 25, Q. G3, L. 
13, S. Oeste.

15 andares com 04 aps. em cada, 01 térreo, 01 
garagem no subsolo

064 684699 8154657 Itapema R. 6, 560, S. Oeste
09 andares com 02 aps. em cada, 01 cobertura, 01 

térreo, 02 lajes no subsolo

065 684703 8154698 Mediterranée R. 9, 544, S. Oeste 14 andares, 01 térreo, 01 subsolo

066 684693 8154732 Orion R. 9, 504, S. Oeste
14 andares com 04 aps. em cada, 01 térreo, 01 

garagem no subsolo

067 684695 8154759 Ponta Porã R. 9, 474, S. Oeste
06 andares c/ 01 ap. em cada, 01 cobertura, 01 

térreo, 01 garagem no subsolo.

068 684657 8154760 Bougainville R. 4, 611, S. Oeste
10 andares com 01 ap. em cada, 01 cobertura 

duplex, 01 térreo, 01 subsolo

069

684635 8154754 Portal do Sol
R. 4 esq. Al. das Rosas, 

625, S. Oeste
10 andares com 01 ap. em cada, 01 cobertura, 01 

térreo, 01 subsolo 

Obs.5: “o prédio, inaugurado há 30 anos, em 1982, passa por ampla reforma, em decorrência das obras de modernização do 
Parque Zoológico”, justificou a pessoa que exerce a função de síndico do edifício(morador 3).

070 684646 8154731
Sede da empresa 

Máximo
Al. das Rosas, Q. G3, 

L. 56, S. Oeste.
Paradigma: sobrado com 02 pavimentos, sem 

subsolo 

071 684659 8154812 Odessa R. 4, 590, S. Oeste
10 andares com 01 ap. em cada, 01 térreo, 01 

subsolo.
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072 684645 8154806 Vertentes R. 4, 606, S. Oeste
11 andares c/ 01 ap. em cada, 01 térreo, 01 cober-

tura casa de maq./zelador, 01 subsolo.

073 684615 8154822 Ed. comercial Storil
Al. das Rosas, 575, 

S. Oeste
07 andares com 01 ap. em cada, 01 cobertura 

duplex, 01 térreo, 01 subsolo.

074 684594 8154842 Res. Germano Roriz
Al. das Rosas, 637, 

S. Oeste
23 andares com 02 aps. em cada; 01 térreo, 01 

mezanino, 01 subsolo

075 684561 8154865
Maternidade de 

Maio.
Al. das Rosas, 533 Paradigma: 02 pavimentos, sem subsolo.

076 684532 8154886 Boulevard des Roses
Al. das Rosas, s/n, Q. 

G2, L, 36/38, S. Oeste.

36 andares com 02 aps em cada, 01 térreo, 02 
mezaninos, 02 subsolos (fase inicial de construção 

pela Logical Construtora/Opus)

077 684492 8154905
La Vie en Roses 

Residence
Al. das Rosas esq. R. 

3, Oeste.

22 andares com 2 ou 3 aps. em cada, 01 mezanino, 
01 térreo, 02 subsolos (em fase final construção 

Opus/Terral)

078 684532 8154918 Res. Ivo Maciel
R. 2, Q. G2, L. 58/60, 

S. Oeste 
Em fase final de construção: 14 andares com 02 aps. em 
cada, 02 mezaninos, 01 térreo, 02 subsolos

079 684620 8154938 Res. Manhattan
R. 2, 575, Qd.G2, 

L.50, S. Oeste
12 andares com 01 ap. em cada, 01 mezanino, 01 

térreo, 01 subsolo

080 684641 8154934 Mansões Patrícia R. 9, 286, S. Oeste 17 andares, 01 térreo, 01 subsolo

081 684647 8154895
Res. Amaury Me-

nezes
R. 9, 326, S. Oeste

02 torres cada uma com 18 andares, 01 térreo, 01 
subsolo

082 684650 8154869 Nevada R. 9, 532, S. Oeste
08 andares, mais 01 na cobertura, 01 térreo, 01 

subsolo

083 684655 8154854 Matanzas R. 9, 366, S. Oeste
06 andares, mais 01 na cobertura, 01 térreo, 01 

subsolo

084 684594 8154986 Porto Mayor
R. 2 esq. R. 9, 590, 

S. Oeste
02 torres com 19 andares 04 aps. em cada, 02 

mezaninos, 01 térreo, 02 subsolos

085 684560 8154977 Antuérpia
R. 9A c/ R.2, 269, 

S. Oeste
10 andares c/ 02 aps. em cada, 01 mezanino, 01 

térreo, sem subsolo

086 684512 8154963 Cond. Roland Garros
R. 2 esq. R.9A, 264, 

S. Oeste
02 torres de 10 andares cada c/ 02 aps. por andar, 

01 térreo e 01 subsolo

087 684499 8154993 Saint Thomaz R. 9A, 250, S. Oeste
01 cobertura p/ área de lazer, 20 andares com 02 

aps. cada, 01 térreo, 02 subsolos

088 684495 8155013 Kananxue R. 9A, 210, S. Oeste
13 andares c/ 01 ap. de 373m² cada, 01 térreo, 01 
subsolo. Obs.: porteiro noticiou venda de R$ 540 

mil

089 684490 8155028 Itaparica
R. 9A, 198, Qd. H1, 

Lt. 13, S. Oeste
12 andares com 02 aps. em cada, 01 térreo, 01 

subsolo

090 684486 8155040 Mackenzie
R. 9A,186, Qd. H1, Lt. 

11, S. Oeste
08 andares com 02 aps. em cada, 01 térreo, 01 

subsolo

091 684480 8155055 Luiz Olinto
R.9A, 174, Qd. H1, Lt. 

9, S. Oeste
01 cobertura duplex e área de lazer, 11 andares 

com 01 ap. em cada, 01 térreo, 01 subsolo

092
684472 8155075

Res. Constellation 
Life Style

R. 9A, 164, Qd. H1, 
Lt. 62, S. Oeste

23 pavimentos-tipo com aps duplex de 68m² e 
triplex de 130m², 01 para área de lazer, 01 térreo e 

02 subsolos

Obs. 6: ofertas de unidades a R$ 3.750/m² pelos preços: R$ 255.000 p/ duplex e R$ 480.000 p/ tríplex (anúncio publicitário).

093 684405 8155068
Centro Médico Saulo 

Lopes de Moraes
R. 9B, 129, S. Oeste

08 andares com 05 salas comerciais em cada, 01 
subsolo p/ garagem

094 684433 8155026 Res. das Amoreiras
R. 9B, Qd.H1, Lt.12, 

171, S. Oeste
11 andares com 02 aps. em cada, 01 mezanino, 01 

térreo, sem subsolo 

095 684437 8155004 Res. Bahia Blanca
R. 9B, 163, Qd.H1, 

Lt.14, S. Oeste
15 andares com 04 aps. em cada, 01 térreo, 01 

subsolo

096 684443 8154985 Madre Paulina
R. 9B, 223, Qd.H1, 

Lt.18, S. Oeste
26 andares com 02 aps. em cada, 01 mezanino, 01 

térreo, 01 subsolo

097 684448 8154973 Res. Portofino
R. 2, 233, Qd.H1, 

Lt.20, S. Oeste
11 andares com 02 aps. em cada, 01 cobertura 
duplex, 01 mezanino, 01 térreo, sem subsolo

098 684465 8154950 Thitara Park R. 2, 708, S. Oeste
13 andares c/ 02 aps. em cada, 02 pavimentos 
cobertura 02 ap. duplex, 01 térreo, 01 subsolo
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099 684445 8154938
Sobrado residencial 

unifamiliar
R. 2 esq. R. 9B, 257, 

S. Oeste
Paradigma: 02 pavimentos sem subsolo

100 684439 8154955 Sobrado comercial
R. 2, quase esq. Al. das 

Rosas, S. Oeste
Paradigma: 02 pavimentos sem subsolo

101 684489 8154957 Res. Melville R. 2, 696, S. Oeste 18 andares c/ 02 aps. em cada, 01 térreo, 01 subsolo

102 684407 8154951
Opus One Premium 

House

Al. das Rosas esq. 
R. 9B, Q. J3, L 30, 

S. Oeste

Em fase de fundação: 32 lajes concretadas acima 
do solo, sendo 02 coberturas duplex, 28 andares c/ 
01 ap. de 330m² em cada, 01 mezanino e 01 tér-
reo; mais 02 lajes no subsolo (Opus Ltda./Logical 
Construções)

103 684381 8154967
Cond. Res. Varanda 

das Rosas
Al. das Rosas, 285, 

S. Oeste

Em fase final de acabamento: 17andares 02 aps. 
em cada, mais 01 uma cobertura, 01 mezanino, 01 

térreo, 02 subsolos

104 684347 8154992 Veredas do Lago
Al. das Rosas, 273, 

S. Oeste
19 andares com 01 ap. em cada, mais 01 cobertura 

triplex, 01 mezanino, 01 térreo, 01 subsolo. 

105 684386 8155002 Res. Don Orlando
R. 9B, Qd.H1, Lt.11, 

182, S. Oeste

02 torres cada uma com 16 andares 04 aps. por 
andar, 02 pavimentos cobertura 04 aps. duplex, 01 

térreo, 01 subsolo

106 684340 8155023
Res. Alameda Gran 

Reserva.
Al. das Rosas, 154, 

S. Oeste
21 andares com um ap. em cada, 01 mezanino, 02 

pavimentos-térreo, 01 subsolo.

107

684316 8155028
Residência unifa-

miliar
Al. das Rosas, 255, 

S. Oeste
Paradigma: 01 pavimento sem subsolo

Obs.7 : “residência familiar pertencente a um professor aposentado da UFG que se nega a vender para construir arranha-céu” 
(morador 4, residente do edifício descrito no ponto 113)

108 684302 8155040 Saint Marten
Al. das Rosas, 235, 

S. Oeste
12 andares, 01 térreo, 01 subsolo.

109 684286 8155060 Maison Granville
Av. B esq. Al. das 

Rosas, 841, S. Oeste

02 torres cada uma com 12 andares 02 aps. por 
andar, 01 térreo, 01garagem no desnível do terre-

no, sem subsolo

110
684307 8155113 Champs Elysées

Av. B esq. Av. G e Al. 
das Rosas, 830, 

S. Oeste

20 andares com 01 ap. em cada, 01 térreo, 02 lajes 
p/ garagem acima do solo, aproveitando o desnível. 

Obs.8: construído há 20 anos, passa por ampla reforma; noticia de unidade vendida por R$ 1,5 milhão ( porteiro 1).

111 684353 8155119
Instituto de Olhos de 

Goiânia
R. 9B esq. Av. B, 48, 

S. Oeste
Paradigma: 03 pavimentos, 01 subsolo para garagem.

112 684340 8155158
Serviço de Atendi-
mento da- Unimed

R. 9B esq. Av. G, 18, 
S. Oeste

Paradigma: 03 pavimentos, sendo 01 no desnível 
do terreno.

113 684285 8155181 Res. Aldeia do Oeste Av. G, 72, S. Oeste

02 torres cada uma com 18 andares 04 aps. por an-
dar, 01 pavimento na cobertura p/ casa de máqui-

na., 01 mezanino, 01 subsolo (informação prestada 
pelo morador Ricardo Augusto)

114 684265 8155151 Kingston Av. G, 90, S. Oeste 06 andares, 01 térreo, 01 subsolo.

115

684249 8155125
Res. Cônego Trin-

dade
Av. G esq. Al. das 

Rosas, 120, S. Oeste
14 andares com 01 ap. de 237 m² por andar, 01 

térreo, 01 garagem no desnível.

Obs.9: “desde a inauguração, em 13.02.04, houve duas vendas de apartamentos pelos moradores, sendo a última há 2 anos, por 
R$ 750 mil, segundo consta, motivada pelo preço do condomínio, que é R$ 1,6 mil” (porteiro 2, onde trabalha há 05 anos)

116

684239 8155160
Res. Palazzo de Pio 

Cardoso.
Al. das Rosas, 109, 

S. Oeste.

24 andares com 02 aps. em cada, sendo 02 cober-
turas duplex no último, 01 mezanino, 01 térreo, 

sem subsolo 

Obs. 10: “o prédio foi inaugurado em 1º/09/03; sendo realizada uma venda de apartamento por morador pelo preço de R$ 500 
mil” (porteiro 3,trabalha no prédio desde 1º.09.2003)

117 684235 8155181 Serra do Bosque
Al. das Rosas, 81, 

S. Oeste

10 andares com 02 aps. em cada, sendo 02 cober-
turas duplex no último, 01 mezanino, 01 térreo e 

02 subsolos.

118 684234 8155196
Residência unifa-

miliar
Al. das Rosas, 29, 

Qd.J1, Lt.4, S. Oeste
Paradigma: 01 pavimento sem subsolo

119 684241 8155338
Hosp.Ortopédico 

Goiânia
R. R-10-A esq. Av. L, 

79, S. Aeroporto
04 pavimentos, sem subsolo
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120 684230 8155367 Oliveiros Lobo
R. R-10, 69, 
S. Aeroporto

04 pavimentos, sem subsolo (Mundial Hotel).

121 684216 8155380 Melcsanmar
R. R-10-A, 79, 
S. Aeroporto

03 pavimentos, sem subsolo (edifício de aparta-
mentos)

122 684211 8155400 Res. Ilha da Madeira
R. 10-A, 84, 
S. Aeroporto

17 pavimentos, 01 subsolo

Fonte: elaboração própria, a partir de levantamento das coordenadas dos pontos e de informações dos porteiros ou moradores dos 
edifícios, ou quando em obras, dos encarregados ou responsáveis e conferidas in loco, no período 30.11 a 05.12.2012.
*PIMENTA, M. Apartamentos duplex e triplex no Edifício Veredas do Lago, em frente ao Parque Zoológico/Lagos das Rosas, no Setor 
Oeste, em Goiânia. [mensagem pessoal enviada pelo diretor da Morati Imóveis C-12455]. Mensagem recebida por <osmarpires@
brturbo.com.br> em 23 dez. 2012
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