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Objetivos do Desenvolvimento Sustentável- ODS – ONU -

2015 para as Cidades

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definido pela ONU, governos, sociedade civil e 

outros parceiros –

• Agenda de desenvolvimento sustentável pós-2015

• Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis. 

– 3,5 bilhões de pessoas – vivem atualmente nas cidades, e as previsões que em 2030, quase 60% da população mundial viverá 

em áreas urbanas. 

– Em 2015, segundo a ONU, as cidades no mundo ocupam somente 2% de espaço da Terra, mas usam 60 a 80% do consumo de 

energia e provocam 75% das emissões de carbono. 

– No Brasil. Dados do IBGE 2018: 76% da população– 3,6 milhões em áreas urbanas .

– pressão sobre a oferta de água potável, de esgoto, do ambiente de vida e saúde pública.  

– Crises de escassez de água em varias cidades brasileiras: Sáo Paulo 2014, Recife e outras.
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Desafios para a Sustentabilidade Urbana

• cidades brasileiras - protagonistas na implementação de ações sustentáveis e no cumprimento das 

metas do acordo de Paris. 

• Inserir os ODS nas legislações e políticas municipais

• Desenvolver políticas de adaptação, de mitigação e ampliação da resiliência aos eventos climáticos 

nos municípios brasileiros;

• Planejamento urbano - elaboração dos Planos Diretores com base no Estatuto da Cidade. 

Sustentabilidade

• Adoção de instrumentos de gestão urbana e ambiental para o desenvolvimento urbano: Estudos 

Ambientais e de Impacto de Vizinhança, IPTU Progressivo para vazios urbanos e especulação do solo, 

Regularização Fundiária e ZEIS. entre outros.
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Planejamento para cidades Sustentáveis - Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano

Estatuto da Cidade –LEI Federal No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 
2001.10./2001

• Institui processos de elaboração de planos diretores democráticos e descentralizadores. 

• Plano diretor de desenvolvimento urbano: 

– como um instrumento para planejar o futuro da cidade - quanto ao modelo urbanístico e ambiental 

proposto.

– instrumento de apoio à sustentabilidade ambiental urbana e de fortalecimento da função 

socioambiental da cidade

• definição das políticas públicas municipais de desenvolvimento urbano-ambiental. 

• sustentabilidade ambiental e a redução de impactos passam a ser elementos fundamentais;
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O Estatuto da Cidade (2001) e o Plano Diretor

• Art. 1º: Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será
aplicado o previsto nesta Lei.

• Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece 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.

• Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

• I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao
lazer, para as presentes e futuras gerações;

Determinou o conteúdo mínimo do Plano Diretor e estabeleceu normas que requerem a democratização na
sua elaboração:

• participação da população em todas as fases;

• definição dos objetivos a serem cumpridos pela propriedade urbana e pela cidade para cumprir sua
função social (ambiental);



Inovações no Plano Diretor Estratégico – São Paulo de 2002-2012. Mantidas no PDE 2014

• Cidade Compacta. Mista e Descentralizada: criação de pólos de centralidades - cidade policêntrica, 
equilibrada, mista e descentralizada com trabalho e moradias. (Jane Jacobs como inspiração – Morte e Vida 
das Grandes Cidades) 

• Rede Hídrico-Ambiental como conceito norteador - a rede hídrica da cidade e a vegetação natural existente 
um elemento estruturador urbano da cidade: Áreas Verdes, Parques Lineares e Caminhos Verdes.

• O Município se estrutura em duas grandes Macrozonas: Macrozona de Proteção Ambiental e  Macrozona de 
Estruturação e Qualificação Urbana. 

• Macroáreas com políticas diferenciadas de desenvolvimento urbano compatíveis com os objetivos 
urbanísticos e ambientais.

• Adensamento e verticalização no eixos de transporte público: entorno das Estações de Metro e de 
corredores de ônibus por meio de Áreas de Intervenções Urbanas acompanhadas de Projeto Urbano e 
aprovação de leis específicas.  (diferença de ênfase entre 2002 e 2014)

• Operações Urbanas Consorciadas. Promover transformações urbanísticas em áreas subutilizadas e dotadas 
de infra estrutura. 

• Instrumento Urbanísticos desenvolvidos com avaliação ambiental, avaliação de capacidade suporte e elaboração de 
projetos urbanos.  



Inovações no Plano Diretor Estratégico – 2002 e no PDE de 2014
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - atual SMUL

• Regulação de Instrumentos do Estatuto da Cidade no Plano Diretor: 

• Cobrança de Outorga Onerosa para verticalização e adensamento;

• Regularização Fundiária e ZEIS,  entre outros. IPTU Progressivo no tempo e Desapropriação com Títulos da 

Dívida Pública: especulação e vazios urbanos. 

• Inserção do conceito do solo criado e o resgate da mais valia urbana: construções acima do chamado Coeficiente 

Construtivo Básico (1, 0 a área dos terrenos) definido para as diferentes zonas do território da cidade. Acima deste CA 

paga-se uma Outorga Onerosa ao poder público. 

• Recursos da Outorga Onerosa do Direito de Construir são a base para financiar o desenvolvimento urbano, e está 

na essência dos instrumentos criados no PDE e no Estatuto da Cidade.

• Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB: Investimentos para Meio Ambiente, Transporte, Sistema Viário e 

Habitação em toda a cidade.

• Processo participativo e Sistema de Planejamento: Conselho de política urbana. 

• Avançar para os Planos Regionais e Planos de Bairro 
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Desafios para a Cidades Sustentáveis - 1

Desafio para a gestão urbana sustentável - o próprio Plano Diretor avaliado na sua capacidade de promover a sustentabilidade

urbana e não apenas como mais um elemento para agravar os impactos ambientais e urbanísticos na cidade.

Destaca-se o caso recente de São Paulo, que em 2014 aprovou seu novo Plano Diretor Estratégico - PDE (Lei Nº 16.050/2014),

e em 2016 aprovou a nova Lei de Parcelamento e Uso do Solo (LPUOS - Lei 16.402/2016).

• Modelo Urbanísticos com os Eixos de Transformação Urbana instituídos pelo novo Plano Diretor de 2014: permite o

adensamento construtivo e populacional nos eixos de transporte de massa - mas não houve estudos para avaliar os

impactos ambientais potenciais decorrentes dessas transformações, e de capacidade de suporte das redes de

infraestrutura de transporte já instaladas, para receber o aumento dos fluxos de passageiros.

• Promove grandes transformações urbanísticas, sem comprovar mediante estudos ambientais estratégicos e de capacidade

suporte das infraestruturas instaladas, a viabilidade do ambiente urbano absorver de forma sustentável as alterações

propostas. Caso de Vila Madalena e na Linha Vermelha - Leste

• A área de influência de cada ‘eixo’ tem porte semelhante às atuais Operações Urbanas, já aprovadas por leis especificas no

município, as quais vem sendo obrigatoriamente antecedidas por Estudos de Impacto Ambiental, como condicionante para

sua aprovação.



Desafios para a Cidades Sustentáveis - 2

• visão de cidade pautada na prioridade à mobilidade urbana e na cidade compacta que são conceitos correto, mas promoveu-se

também a possibilidade de ocorrer uma mega-transformação urbanística, sem as devidas avaliações ambientais e urbanísticas, de

como responderão os territórios afetados e as novas demandas sobre a infraestrutura de transportes de massa.

• Ainda que o foco na mobilidade esteja em linha com uma medida de adaptação para uma cidade mais compacta e sustentável, os

excessos decorrentes das “permissões” ao adensamento construtivo e populacional podem levar a efeitos muito negativos para a

integridade ambiental e a qualidade urbana.

• Em outras palavras, “má adaptação” (maladaptation), entendida como o “resultado de uma política ou de uma medida adaptativa

intencional que, ao ser implementada, aumenta a vulnerabilidade de determinados grupos sociais (que podem ser o próprio

público alvo de tais medidas, ou atores externos” (JUHOLA et al., 2016) apud DI GIULIO et ali.

• Comparativamente, com o PDE aprovado em 2014 e a LUOS aprovada em 2016, poderão ser construídos no conjunto dos Eixos de

Transformação Urbanos cerca de 200 milhões de m² de potencial construtivo adicional até a revisão do Plano Diretor Estratégico,

considerando-se a existência de um coeficiente de aproveitamento médio de 1,5 nos territórios com potencial de transformação,

conforme estudos elaborados para o PDE 2014.
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Fonte:  http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-
regulatorio/zoneamento/arquivos/. Acesso em 16/04/2018.



Novos Riscos para a sustentabilidade 

• Revisão da LPUOS por pressões Mercadológicas. PL em Debate

• Mudança de modelo urbanístico do PDE 2014 – Verticalização nos Eixos e agora também no Miolo dos Bairros

• Aumento de Garagens nos Eixos de Transformação Urbana

• Redução e descontos no valor da Outorga Onerosa

• Privatizações como no caso do PIU Anhembi:

• Lei aprovada em 05/Maio. Autoriza a alienação Essas leis autorizam a alienação da participação societária detida pelo

Município e os direitos pelo terreno e edificações do Complexo Anhembi, e definem índices e parâmetros de parcelamento,

uso e ocupação do solo a serem observados na elaboração de Projeto de Intervenção Urbana - PIU do Anhembi, em processo

de formulação, que não garantem a preservação desse patrimônio. Vários outros casos em discussão.

• Parque Interlagos, Parque dos Búfalos, Parque Augusta entre outros.



MACROZONAS



Macroáreas



REDE HÍDRICA-AMBIENTAL
PDE 2002



REDE HÍDRICA AMBIENTAL 
– PDE 2014



Fonte: SEMPLA 2004

Exemplos – Reurbanizaçao de Fundos de Vale: Parques Lineares 
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• A Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC): 

• incentivo e apoio aos governos regionais, locais, setores produtivos, academia e ONGs, para o 
desenvolvimento e execução de políticas, planos, programas projetos e ações relacionados às 
mudanças climáticas (Brasil - PNMC, 200 Lei 12.187/2009). 

• O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) instituído em 10 de maio de 2016 
por meio da Portaria nº 150:

• objetivo promover a redução da vulnerabilidade nacional à mudança do clima e realizar uma 
gestão do risco associada a esse fenômeno.

No entanto, ainda não existe obrigatoriedade para que os municípios realizem seus inventários
de emissões de GEE, e definam estratégias de redução e planos de mitigação, estudos de
vulnerabilidade climática e planos de adaptação, que orientem as políticas municipais para o
enfrentamento à questão das mudanças climáticas.

• O que impede que os municípios desenvolvam política de mudanças climáticas? 

• Ceticismo? Dificuldades técnicas? Inexistência de Fundos? Outros motivos

Saídas: Consorcio Municipal Região Metropolitana de Campinas, Consórcio do Grande ABC, 
Participação em pactos internacionais (ICLEI e Outros).



Política de Mudança do Clima no Município de São Paulo 

Estabelecida em 2009 foi a primeira a estabelecer uma meta de redução de gases de efeito estufa no Brasil. 

• Meta a redução de 30% das emissões de gases de efeito estufa para o ano de 2012, em relação ao 

patamar expresso no primeiro inventário realizado em 2005.  

O 2º inventário realizada em 2011 demonstrou aumento nas emissões totais do município em relação a 2003.

• aumento de 8,7 % nas emissões totais de GEE já em 2011 em relação a 2003. 

• emissões do setor de energia representaram 83% das emissões do município, as emissões do setor de 

resíduos sólidos representaram 15% das emissões. 

• das emissões relacionadas ao consumo de energia, o setor de transporte foi o que se mais se destacou, 

sendo responsável por 61% das emissões. 

• setor de Energia, no qual são consideradas as emissões geradas no transporte, geração de energia 

elétrica, Indústria e emissões fugitivas associadas à distribuição de gás natural, continua sendo o setor 

mais representativo e com emissões crescentes desde 2009 chegando próximo a 14.000 GgCO2e em 2011 

(SVMA, 2013). 
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Política de Mudança do Clima no Município de São Paulo II

• Estratégias de mitigação e adaptação previstas na lei paulistana, foram divididas em seis tópicos de

abordagem com as seguintes temáticas: transportes, energia, resíduos sólidos, saúde, construção e uso do

solo.

• O resultados dos dois inventários: importância de investimento em políticas de transporte sustentável,

como transporte de massa e ciclovias e a necessidade de redução do transporte por veículos motorizados.

• Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo 2015: adoção de instrumentos de desestimulo ao uso do

transporte individual, incentivando a mudança de parte das viagens realizadas por automóvel para o

transporte público, incentivo a ciclovias, faixas e corredores de ônibus.

• Medidas que visam à redução das emissões de poluentes gerados principalmente pelo transporte

individual, maior responsável pelo conjunto de emissões conforme. Plan Mob 2015, Diagnóstico -página

147.

• Previu-se a realização de um novo inventário no município de São Pauloem 2016?. Até agora não

realizado.



Política de Mudança do Clima no Município do Rio de Janeiro

• Dezembro de 2016 - Estratégia de Adaptação às Mudanças 

Climáticas. PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO- SMAC e COPPE UFRJ - 2016

• estratégia de adaptação para a construção do Plano de Adaptação, 

está baseada em seis Eixos Estratégicos a saber:
– Fortalecer a capacidade Institucional e Humana

– Conservação e integridade dos ecossistemas e o uso racional e sustentável dos recursos naturais

– promoção da saúde da população frente às mudanças climáticas

– ocupação e uso do território de forma a promover a qualidade urbano-ambiental

– mobilidade urbana sustentável

– garantir o funcionamento das infraestruturas estratégicas sob condições climáticas adversas. 



Planejamento para Cidades Sustentáveis – Conclusões

• elaboração de estratégias e Planos de Adaptação às Mudanças Climáticas: 

– novo passo no planejamento urbano para que as cidades se tornem mais resilientes e para avaliar a 

vulnerabilidade dos sistemas urbanos em relação aos efeitos adversos das mudanças climáticas.

• combater as legislações incompatíveis com as demandas da sociedade por 

sustentabilidade: Caso dos excessos de verticalização e adensamento verificados sem 

avaliação ambiental e de capacidade de suporte dos sistemas de transporte. 

• maior participação da população, e acesso a informações para a tomadas de decisão 

sobre a melhoria da qualidade de vida;

• Novo ciclo de planejamento urbano:

– Plano Diretor de desenvolvimento urbano em linha estratégica com os Planos de Mitigação ou de 

Adaptação às mudanças climáticas e sustentabilidade do desenvolvimento urbano.
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• Prognosticados a partir de 2007 os graves eventos climáticos pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudança do Clima - IPCC e no Brasil desenvolvidas pelo 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas – INTC e Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação

Projected changes in the climate system – IPCC 2014

Prevê-se que a temperatura aumente ao longo do século XXI em todos os cenários 

de emissão avaliados. É muito provável que as ondas de calor ocorram com mais 

freqüência e durem mais, e que os eventos extremos de precipitação se tornem 

mais intensos e freqüentes em muitas regiões. O oceano continuará a aquecer e 

acidificar, e o nível médio do mar global a subir. {2.2} IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis 

Report. 

• Reforçam a importância do planejamento dos municípios adotar os princípios 

de sustentabilidade e a resiliência, conglomerados urbanos, concentram as 

atividades humanas. 
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• Conceitos Fundamentais: 

Desenvolvimento Sustentável. 

• BRUNDTLAND et ali 1991). “desenvolvimento sustentável é aquele capaz de 

suprir as necessidades dos seres humanos da atualidade, sem comprometer a 

capacidade do planeta para atender as futuras gerações. Portanto, é o 

desenvolvimento que não esgota os recursos, tornando-os perenemente 

disponíveis, se possível.”

• Resiliência Ambiental é um conceito inserido no ramo da ecologia. É a 

capacidade que determinado sistema (ambiente) possui de recuperar seu 

equilíbrio e retornar ao estado original de harmonia após ter sofrido alguma 

espécie de perturbação. 

• Em resumo, a resiliência ambiental é a capacidade que um ambiente ou sistema 

possui de se auto restaurar. C. S. Holling introduziu o conceito de resiliência 

ambiental no ramo da ecologia, em resiliência ambiental é a capacidade que 

determinado sistema (1970).
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Mitigação

• Redução das emissões de GEE – Gases de Efeito Estufa por meio de ações planejadas nos 

setores que, Transportes, Resíduos Sólidos. 

• Politicas Municipais de Mudanças Climáticas estabelecem inventários de emissões de GEE e 

metas de redução por meio de ações de mitigação e políticas de baixo carbono.  

• Exemplos: Modernização do Sistemas de Transportes de São Paulo. Meta de redução de 

emissões inserida na licitação do serviço de transportes de São Paulo.

Adaptação

Segundo IPCC 2014, “Adaptação à Mudança do Clima é o processo de ajuste ao clima atual ou 

futuro e seus efeitos. Em sistemas humanos, a adaptação para mitigar, evitar danos ou explorar 

oportunidades benéficas. Em sistemas naturais, a intervenção humana pode facilitar o ajuste ao 

clima futuro e seus efeitos”. 

• Mudanças para que as cidades se tornem mais resilientes aos efeitos das mudanças 

climáticas e passem a promover ações de adaptação para fazer frente às ameaças do 

aquecimento global nas dimensões social, econômica e ambiental do desenvolvimento urbano. 

Ex: Sistema de Parques e Áreas Verdes, Planos Municipais de Conservação da Mata 

Atlântica (São Paulo e Campinas), e outros



http://www.planejamentoambiental.com

Todos direitos reservados @ 2017


