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RESUMO 

 

O conceito de meio ambiente não abrange apenas a natureza, mas também o meio ambiente 
artificial, criado pelo homem. O meio artificial é formado pelo espaço urbano construído, 
consubstanciado pelo conjunto de edificações e equipamentos públicos. Nesse contexto temos 
que o conjunto de edificações como parte do meio ambiente em seu aspecto artificial provoca 
impactos negativos como qualquer outra intervenção antrópica. Grande parte das construtoras 
e incorporadoras não se preocupa com a questão ambiental quando executam seus 
empreendimentos e seguindo a lógica capitalista visam apenas aos lucros e desconsideram os 
benefícios advindos das construções sustentáveis. A sustentabilidade das edificações detém o 
potencial de contribuir para o alcance de melhorias ambientais no meio urbano, contudo a 
utilização dessa forma de construir ainda é bastante incipiente no Brasil. O objetivo principal 
do trabalho é demonstrar que os incentivos econômicos voltados à adoção de técnicas 
sustentáveis nas edificações são instrumentos que podem popularizar a adoção das referidas 
técnicas além de contribuírem com a quebra do paradigma exploratório dos recursos naturais 
para se alcançar uma nova racionalidade ambiental baseada em um desenvolvimento 
sustentável pautado na ideia da economia verde. A metodologia utilizada foi a hipotético-
dedutiva com caráter descritivo e explicativo, uma vez que a operacionalização do trabalho 
ocorreu essencialmente por meio da coleta de dados em fontes bibliográficas e legislação 
específica. 
  

Palavras-chave: Construção Sustentável. Incentivos Econômicos. Racionalidade Ambiental. 
Economia Verde. 

 



ABSTRACT 

 

The environment`s concept is comprise not only a nature, but also the man-made artificial 
environment. The artificial environment is formed by the built urban space, constituted by the 
set of buildings and public means. In this context it is observed that the set of buildings as part 
of the environment in its artificial aspect causes negative impacts like any other anthropic 
intervention. Most builders and developers do not care about the environmental issue when 
executing their projects and following the capitalist logic, are just about profits and disregard 
the benefits of sustainable construction. The sustainability of buildings has the potential to 
contribute to the achievement of environmental improvements in the urban environment, 
however the use of this form of construction is still very incipient in Brazil. The main 
objective of this work is to demonstrate that the economic incentives aimed at adopting 
sustainable techniques in buildings are instruments that can popularize the adoption of these 
techniques, besides contributing to the breakdown of the exploratory paradigm of natural 
resources in order to achieve a new environmental rationality based on a sustainable 
development based on the idea of the green economy. The methodology used was 
hypothetico-deductive with a descriptive and explanatory character, since the 
operationalization of the work occurred essentially through the collection of data in 
bibliographical sources and specific legislation. 

 

Keywords: Sustainable Construction. Economic Incentives. Environmental Rationality. 
Green Economy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente sadio capaz de proporcionar qualidade de vida é assunto 

frequentemente debatido e alvo de discussões, entretanto muitas vezes o meio ambiente 

artificial das cidades acaba excluído dessas reflexões. 

É importante salientar que a expressão “meio ambiente” não abrange apenas a 

natureza, mas também o espaço artificial, ou seja, aquele meio ambiente construído pelo 

homem e formado pelo conjunto de edificações e equipamentos públicos. Este é o objeto de 

pesquisa da presente dissertação: as construções edificadas no meio urbano. 

Pensar sobre sustentabilidade no meio urbano é de extrema importância, uma vez que 

grande parte das relações humanas ocorrem no contexto das cidades, Estas, muitas vezes, 

devido à falta de planejamento adequado, crescem desordenadamente, beirando uma situação 

caótica pela simples ausência de implementação de mecanismos sustentáveis em sua 

construção. 

Partindo-se do pressuposto de que os problemas ambientais devem ser tratados 

localmente para gerar efeitos globais, a presente pesquisa se limitará a analisar e trazer 

reflexões sobre as edificações urbanas, uma vez que o setor da construção civil poderá 

contribuir significativamente para o alcance de melhorias ambientais no meio ambiente 

urbano desde que a sustentabilidade esteja entre seus objetivos. 

Sabe-se que grande parte das incorporadoras e construtoras não se preocupa com a 

questão ambiental quando da execução de seus empreendimentos. Seguindo estritamente a 

lógica capitalista, visam apenas aos lucros imediatos e deixam de considerar os benefícios 

advindos das construções sustentáveis. 

Observa-se ainda que, quando possuem o conceito de sustentabilidade atrelado à suas 

atividades, a justificativa reside simplesmente na busca de lucratividade, evidenciando uma 

visão meramente utilitarista do meio ambiente. 

Portanto a superação desse paradigma se faz necessária, não para se alcançar uma 

posição biocêntrica em que o desenvolvimento ocorra minimamente a fim de manter a 

natureza incólume, mas para que as construções localizadas nas cidades permitam a 

continuidade ecológica essencial para a sustentabilidade ambiental no meio urbano. 

A presente pesquisa justifica-se na medida em que preservação ambiental é uma 

preocupação constante em nossa sociedade, e a utilização das construções sustentáveis pode 
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minimizar os impactos negativos gerados localmente, proporcionando melhor qualidade de 

vida aos habitantes das cidades. 

A relevância do tema alcança não apenas o contexto acadêmico, mas também o 

social, pois propicia a análise e o estudo do ambiente citadino, que é palco de grande parte das 

relações humanas na atualidade. 

Pretende-se com o resultado da pesquisa oferecer a possibilidade de reflexão acerca 

da necessidade de se alcançar sustentabilidade no setor da construção civil a fim de minimizar 

os impactos negativos gerados pelo aumento das edificações urbanas. Busca-se contribuir, 

assim, com a efetivação do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Será utilizada a metodologia hipotético-dedutiva com caráter descritivo e explicativo, 

uma vez que a operacionalização do trabalho proposto acontecerá essencialmente por meio de 

coleta de dados em fontes bibliográficas e legislação específica. 

O marco teórico consiste na ideia de racionalidade ambiental desenvolvida por 

Enrique Leff, baseada na necessidade de construção de uma nova realidade contrária aos 

padrões predatórios do desenvolvimento atual. 

O objetivo geral da pesquisa consiste em verificar se as construções sustentáveis 

edificadas em meio urbano contribuem com a construção da racionalidade ambiental 

(conceito desenvolvido por Enrique Leff) bem como se colaboram com o desenvolvimento da 

economia verde. 

Dessa maneira, visando corroborar o objetivo geral, elencam-se os seguintes 

objetivos específicos: a) analisar alguns aspectos relacionados ao meio ambiente urbano e do 

desenvolvimento sustentável urbano; b) apontar formas de implementação de sustentabilidade 

pelo setor da construção civil; c) apresentar alguns princípios de Direito Ambiental 

relacionados à temática; d) realizar um apanhado dos incentivos econômicos voltados para 

construção sustentável presentes na legislação internacional e nacional a fim de verificar se 

seguem a mesma linha; e) apresentar um estudo de caso concreto em que os princípios da 

construção sustentável não foram atendidos e as consequências geradas ao meio ambiente;  

f) apresentar os incentivos econômicos como instrumentos de efetivação da racionalidade 

ambiental e da economia verde, uma vez que contribuem para ampliar a utilização das 

construções sustentáveis. 

O presente trabalho se divide em três partes, sendo a introdução (primeiro capítulo), 
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desenvolvimento (segundo ao sexto capítulo) e considerações finais (sétimo capítulo), 

totalizando sete capítulos. 

O segundo capítulo trabalha com o conceito de meio ambiente – especialmente o de 

meio ambiente urbano, delimitando a presente pesquisa aos empreendimentos imobiliários 

construídos no meio urbano. Também traça considerações acerca do significado de 

desenvolvimento sustentável no contexto das cidades. 

O terceiro capítulo aborda aspectos das construções sustentáveis como seus 

princípios balizadores, demonstrando parâmetros concretos para se operar a sustentabilidade 

nos empreendimentos. Além disso, apresenta as iniciativas privadas de certificações 

ambientais para as edificações mais utilizadas no Brasil. Busca ainda discorrer sobre os 

princípios de Direito Ambiental diretamente vinculados à temática. 

Por sua vez, o quarto capítulo faz um apanhado dos incentivos econômicos 

Pagamento por Serviços Ambientais e IPTU Verde voltados às construções sustentáveis 

existentes na legislação brasileira. Ainda, cita incentivos presentes em legislação 

internacional, a fim de verificar se os incentivos brasileiros acompanham as tendências 

internacionais. 

O quinto capítulo apresenta um estudo de caso concreto consistente nos impactos 

ambientais gerados pelas edificações do bairro Belvedere III, localizado em Belo Horizonte, 

MG, retratando o referido caso como o oposto do que preconiza o conceito de construção 

sustentável. O capítulo evidencia a necessidade de superação de um paradigma meramente 

utilitarista para se alcançar o paradigma da racionalidade ambiental. 

Finalmente, o sexto capítulo aborda os incentivos econômicos voltados para as 

construções sustentáveis como instrumentos de efetivação da racionalidade ambiental (de 

Enrique Leff) e da economia verde, por contribuírem com a adoção de técnicas sustentáveis 

nas edificações e consequentemente ajudando na incorporação desse conceito pelo setor da 

construção civil. 
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2 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE URBANO 

 

Segundo o art. 3º, I, da Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), 

“meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.” (BRASIL, 

1981). Posteriormente a Constituição Federal de 1988 recepcionou e complementou o 

conceito e para fins de tutela estendeu a proteção ao meio ambiente cultural, ao do trabalho e 

ao meio ambiente artificial, de acordo com os ensinamentos de Fiorillo: 

 

Em face da sistematização dada pela Constituição Federal de 1988, podemos 
tranquilamente afirmar que o conceito de meio ambiente dado pela Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente foi recepcionado. Isso porque a Carta Magna de 1988 
buscou tutelar não só meio ambiente natural, mas também o artificial, o cultural e o 
do trabalho. [...] Com isso conclui-se que a definição de meio ambiente é ampla 
devendo-se observar que o legislador optou por trazer um conceito jurídico 
indeterminado, a fim de criar um espaço positivo de incidência da norma. 
(FIORILLO, 2009, p. 19).  

  

Sendo assim, em que pese ser comum associar a expressão “meio ambiente” ao 

conceito de natureza, o significado dessa terminologia é abrangente. Consoante Silva, a 

essência do significado de meio ambiente é global, uma vez que não se limita à natureza 

propriamente dita, definindo-o da seguinte forma: 

 

O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais 
e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas 
formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente, 
compreensiva dos recursos naturais e culturais.  (SILVA, 2013, p. 20). 

 

A partir da supracitada conceituação, evidenciam-se três aspectos do meio ambiente: 

o natural, o artificial e o cultural. Atualmente o Supremo Tribunal Federal recepcionou o meio 

ambiente do trabalho dentre os aspectos do meio ambiente, porém Silva (2013) entende este 

último aspecto como parte integrante do meio ambiente artificial. 

O meio ambiente natural ou físico é constituído pela atmosfera, elementos da biótica, 

águas, solo, subsolo, fauna e flora. Sua tutela jurídica está nos incisos I, III e VII, § 1º, do 

artigo 225 da Constituição Federal. Já o meio ambiente cultural é integrado pelo patrimônio 

histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e turístico e possui tutela jurídica no artigo 216 

da Constituição Federal. 

O meio ambiente do trabalho, que é definido pelo local onde os indivíduos exercem 
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suas atividades laborais, remuneradamente ou não, é tratado separadamente por Silva (2013). 

Apesar de o autor o interpretar como parte integrante do meio ambiente artificial, o reconhece 

como digno de tratamento especial, já que consta expressamente no artigo 200, VIII, do texto 

constitucional brasileiro. 

O meio ambiente artificial – foco da presente dissertação – encontra-se normatizado 

especificamente no Capítulo II da Constituição Federal (que dispõe sobre a política urbana) e 

de maneira geral no artigo 225, bem como no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). Marques 

(2010) ressalta que, apesar de sinônimas, a utilização da terminologia “meio ambiente 

urbano” é mais adequada do que “meio ambiente artificial” em razão de a legislação 

ambiental apenas conferir proteção ao meio ambiente artificial detectável em zonas urbanas. 

Segundo o autor: 

 

Não parece, contudo, que a legislação ambiental deu proteção a todo o meio 
ambiente artificial, detectável também nas zonas não urbanas. Nessa situação, 
podemos citar conjuntos de construções em áreas distantes das cidades, com 
finalidades diversas (usinas para produção de energia, casas em propriedades rurais, 
estradas, indústrias etc.), que não recebem proteção como meio ambiente urbano. 
(MARQUES, 2010, p. 52). 

 

É bastante plausível a interpretação de José Roberto Marques em relação à adoção da 

terminologia utilizada ao se referir ao aspecto artificial, uma vez que a proteção legal, no que 

se refere ao artificial, destina-se apenas às cidades. 

Nesse contexto temos que o “meio ambiente artificial é constituído pelo espaço 

urbano construído, consubstanciado no conjunto de edificações (espaço urbano fechado) e dos 

equipamentos públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços livres em geral: espaço urbano 

aberto).” (SILVA, 2013, p. 21). É indubitável que o conjunto de edificações (parte integrante 

do meio ambiente em seu aspecto artificial/urbano) produzido pelo setor da construção civil 

provoca impactos ambientais como qualquer outra intervenção antrópica. 

Não se ignoram os impactos positivos gerados pela construção civil, dentre os quais 

o desenvolvimento econômico e o social proporcionados pelo setor (VECHI; GALLARDO; 

TEIXEIRA, 2016). Entretanto, as empresas construtoras consomem recursos naturais na 

edificação de seus empreendimentos, já que têm um elevado consumo de energia elétrica e 

água, além de gerarem uma grande quantidade de resíduos sólidos na fase de construção. É 

razoável destacar também, como impactos negativos, a impermeabilização de terrenos e a 

alteração da paisagem, do microclima e da vegetação locais. 



17 

 

É fato que o setor responsável pela produção imobiliária exerce importante papel no 

desenvolvimento das cidades, todavia, apesar de sua indispensabilidade, não se podem 

desconsiderar os efeitos negativos decorrentes da atividade. Dessa forma, a alternativa mais 

correta é a de se pensar no desenvolvimento do setor de forma sustentável. 

 

2.1 Desenvolvimento sustentável no meio ambiente urbano 

 

A fim de viabilizar a reflexão acerca da adoção de medidas de sustentabilidade pelo 

setor imobiliário urbano, torna-se fundamental traçar alguns pontos sobre o conceito de 

desenvolvimento sustentável para que então se possa adentrar na aplicação desse conceito no 

âmbito do meio ambiente das cidades. 

A definição de desenvolvimento sustentável foi formalmente delineada no ano de 

1987, pelo Relatório de Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Segundo o documento, “o desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das 

futuras gerações de atender suas próprias necessidades” (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 

2018). 

A referida formulação foi incorporada na Agenda 21 (instrumento elaborado 

internacionalmente na Conferência Rio 92), como também em outras agendas mundiais de 

desenvolvimento, como é o caso da Agenda 21 brasileira, que “pode ser definida como um 

instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes 

bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica.” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018). 

Contudo, apesar de a definição de desenvolvimento sustentável estabelecida pelo 

Relatório de Brundtland ser a mais aceita, segundo Vanin na prática esse conceito não se 

concretiza, haja vista que com as diferentes interpretações da terminologia “o significado 

passou a variar e se dar a partir de concepções ou ecológicas, ou sociopolíticas, ou 

econômicas, o que tem prejudicado o seu correto entendimento.” (VANIN, 2012, p. 128). 

Veiga pondera que: 

 

Em meio a tantas linhas especulativas, o que parece se destacar é uma forte visão 
convergente de que as sociedades industriais estão entrando em uma nova fase de 
sua evolução. E que essa transição será tão significativa quanto aquela que tirou as 
sociedades europeias da ordem social agrária e levou-as à ordem social industrial. 
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Ao mesmo tempo, as diversas versões sobre o ‘desenvolvimento sustentável’ 
parecem estar muito longe de delinear, de fato, o surgimento dessa nova utopia de 
entrada no terceiro milênio. Este é o enigma à espera de um Édipo que o desvende. 
(VEIGA, 2010, p. 208). 

 

Sob a perspectiva do autor, o verdadeiro significado de desenvolvimento sustentável 

ainda não está claramente delineado e demanda a criação de novos paradigmas a fim de que 

não se torne uma utopia. 

Entendendo da mesma forma, para Carvalho e Kleinrath (2014), a conceituação de 

desenvolvimento sustentável é um paradigma que ainda se encontra em definição. Entretanto 

apontam que, apesar de o termo poder ser tratado a partir de entendimentos extremos, como 

quando é considerado simplesmente como sinônimo de crescimento econômico ou como mera 

utopia inexequível, o ideal é interpretá-lo multidimensionalmente, considerando os problemas 

globais e simultaneamente os locais. Dessa maneira, depreende-se que, ao minimizar os 

impactos negativos locais gerados no meio urbano, os benefícios alcançarão o meio ambiente 

como um todo. 

Para os autores, pode-se considerar como problemas globais, dentre outros, o 

desgaste da camada de ozônio e o agravamento do efeito estufa; e os problemas locais são 

aqueles pontuais, como a qualidade do ar e da água, uso da terra, transporte e habitação, 

sintetizando que essa visão multidimensional “é o caminho que pode nos conduzir a um 

melhor entendimento sobre a dimensão do desenvolvimento sustentável em uma 

cidade/região” (CARVALHO; KLEINRATH, 2014, p. 74). Em relação ao desenvolvimento 

sustentável no meio urbano, também falta definição clara: 

 

Se o desenvolvimento sustentável é uma definição bastante, ampla, imprecisa, e dá 
margens a diferentes interpretações, a sustentabilidade urbana também pode ser 
considerada uma noção em disputa e remete a diferentes práticas sociais espaciais. 
Nas últimas décadas, politicas e projetos urbanísticos tratam desse tema 
circunscrevendo problemas e propondo ações para seu enfrentamento, como a 
mudança do padrão modal de transporte para alternativas energeticamente mais 
sustentáveis, ou o aumento da área permeável e de coberturas verdes, o uso de 
materiais “ecológicos” de melhor rendimento, os edifícios inteligentes que poupem 
energia, ou a defesa de uma “compactação” das cidades para melhor aproveitamento 
da infraestrutura urbana, entre outras ações que, em resumo, expressariam a 
capacidade de adaptação das cidades às novas condições ambientais e metas de 
redução de emissões. (FERREIRA; FERRARA, 2015, p. 26). 

 

Henri Acselrad afirma que existem dois tipos de tratamento para a questão da 

sustentabilidade urbana: 
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[...] um tratamento normativo, empenhado em delinear o perfil da “cidade 
sustentável” a partir de princípios do que se entende por um urbanismo 
ambientalizado; e um tratamento analítico, que parte da problematização das 
condições sociopolíticas em que emerge o discurso sobre sustentabilidade aplicado 
às cidades. (ACSELRAD, 2004, p. 27). 

 

À vista disso, infere-se que apenas com a união do tratamento normativo 

(relacionado à questão ambiental) com o tratamento analítico (relacionado às questões sociais) 

é que se efetivará a sustentabilidade urbana. 

Não é objetivo do presente trabalho abordar todos os aspectos que contribuem para a 

concretização do desenvolvimento sustentável no meio citadino. Sattherthwaite acredita que 

sustentabilidade urbana “são atividades específicas dentro de áreas urbanas que devem ser 

sustentáveis como no caso de mercados habitacionais sustentáveis e desenvolvimento 

territorial sustentável [...]” (SATTHERTHWAITE, 2004, p. 164). Sob esse raciocínio, 

evidencia-se a importância da adoção de medidas sustentáveis na produção das edificações: 

uma atividade específica que, aliada a diversas outras iniciativas, possibilitará a 

sustentabilidade no meio urbano.  

De forma alguma se ignora que o ganho qualitativo que esse tipo de intervenção 

(edificações sustentáveis) proporciona ao meio ambiente urbano não é capaz de abranger os 

problemas ambientais existentes nas cidades. A problemática ambiental urbana apresenta 

complexidades que jamais seriam solucionadas apenas com edifícios e projetos sustentáveis. 

A consolidação do desenvolvimento sustentável no meio urbano demanda uma intensa 

transformação da produção desse espaço e consequentemente dos atuais padrões de 

urbanização, implicando na constituição de uma nova matriz de desenvolvimento. Desde que 

não se tornem simplesmente um produto de consumo, produzido por empresas que, 

encobertas em um “marketing verde”, visam apenas à lucratividade, as edificações 

sustentáveis representam uma forma de transformação dos padrões de urbanização atual, 

contribuindo com a formação de um novo modo de se conceber o espaço urbano. 

Infelizmente no Brasil essa forma de construir ainda não é acessível à maioria da 

população, evidenciando-se a necessidade de políticas públicas incentivadoras, que, conforme 

tópico específico deste trabalho, ainda são bastante escassas. 
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3 CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 
 

Consoante o Ministério do Meio Ambiente (2018), construção sustentável consiste 

em um conjunto de medidas utilizadas durante a construção de uma edificação, visando à 

sustentabilidade. Essas medidas se prestam a minimizar os impactos negativos gerados pelo 

consumo dos recursos naturais e deverão ser observadas em todo o ciclo da obra, desde o 

projeto até a finalização. 

Serrador (2008) destaca dois importantes marcos para a evolução do conceito de 

construção sustentável, ressaltando que as discussões alcançaram o âmbito da construção civil 

no ano de 1994, quando ocorreu em Tampa/Flórida a primeira Conferência Mundial sobre 

Construção Sustentável (First World Conference for Sustainable Construction). O encontro 

tratou da eficiência energética das edificações. 

Posteriormente as discussões tiveram seu enfoque ampliado e em 1999 o 

International Council for Research and Inovation in Building and Construction (CIB)1  

publicou a Agenda 21 para a Construção Civil, que trouxe orientações aos agentes do setor 

além de traçar a definição do termo. 

A Agenda 21 para a Construção Sustentável em Países em Desenvolvimento 

conceitua o termo como “um processo holístico que aspira a restauração e manutenção da 

harmonia entre os ambientes natural e construído, e a criação de assentamentos que afirmem a 

dignidade humana e encorajem a equidade econômica.” (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2018). 

O Conselho Brasileiro de Construção Sustentável – CBCS2, juntamente com a 

Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – ASBEA3, apresentam alguns princípios 

básicos para a construção de empreendimentos sustentáveis, dentre os quais se destacam: 

 

a) o aproveitamento de condições naturais do local; b) utilização mínima do terreno 
e a integração da construção com o meio ambiente; c) a implantação e a análise do 

                                                           
1 O CIB – Conselho Internacional de Pesquisa e Inovação na Construção – é uma associação com os objetivos de 
estimular e facilitar a cooperação internacional e a troca de informações entre institutos de pesquisas 
governamentais do setor da construção, com ênfase nos institutos ligados a campos técnicos de pesquisa.  

2 O CBCS – Conselho Brasileiro de Construção Sustentável – é uma OSCIP, Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público, de âmbito nacional, resultante da articulação entre lideranças empresariais, pesquisadores, 
consultores, profissionais atuantes e formadores de opinião. 

3 A ASBEA – Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – é uma entidade independente, composta e 
dirigida pelos escritórios de arquitetura e urbanismo associados.  
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entorno; d) a redução dos impactos no entorno, entre os quais, paisagem, 
temperaturas, concentração de calor e sensação de bem estar; e) a preocupação com 
a qualidade ambiental interna e externa; f) a gestão sustentável da implantação da 
obra; g) a adaptação às necessidades atuais e futuras dos usuários; h) o uso de 
matérias-primas que contribuem com a eco eficiência do processo; i) a redução do 
consumo energético; j) a redução do consumo de água; k) a redução, a reutilização, a 
reciclagem e a disposição correta dos resíduos sólidos gerados; l) a introdução de 
inovações tecnológicas sempre que  possível e viável; m) a educação ambiental, que 
envolve a conscientização de todos os envolvidos no processo. (WACLAWOVSKY; 
ALVES, 2010, p. 4). 

 

A partir desses princípios balizadores, pode-se concluir que, em uma construção 

sustentável, haverá planejamento detalhado dos materiais empregados, sendo 

preferencialmente utilizados aqueles com certificado de origem que atestem a produção 

através de uma cadeia “limpa”; reaproveitamento de materiais; reuso das águas; economia de 

energia; preservação do habitat natural com o uso de espécies nativas no paisagismo, dentre 

outras medidas. Algumas dessas medidas podem inclusive ser adotadas em edificações já 

finalizadas. 

É importante esclarecer que para uma edificação ser ecologicamente correta deve-se 

observar, além dos princípios acima citados, também o chamado Ciclo de Vida da Edificação. 

Isso significa que a utilização de soluções sustentáveis deve estar presente em todas as etapas 

da construção, desde o projeto até a demolição. 

Na Avaliação do Ciclo de Vida aplicada ao empreendimento imobiliário, estão 

contempladas as etapas de concepção e planejamento, projeto, execução, comercialização, uso 

e operação, manutenção e requalificação e desmonte e desconstrução que podem ocorrer 

simultaneamente ou não. 

Santos, Aguirre e Cannali (2016) esclarecem que a Avaliação de Ciclo das 

Edificações surgiu na década de 60, mas foi efetivamente implantada após a crise do petróleo 

ocorrida na década de 70, tendo inicialmente o objetivo de analisar a redução de custos 

operacionais. Contudo, posteriormente, houve a inclusão de modelos econômicos, impactos 

ambientais e variáveis sociais na avaliação. 

Na construção civil, a ACV pretende identificar materiais menos agressivos ao meio 

ambiente, analisando os possíveis impactos gerados desde a matéria-prima até a destinação 

final, objetivando evitar ao máximo o descarte definitivo e primando pela reciclagem ou 

mesmo a reutilização. 

Carvalho e Kleinrath (2014) compreendem que a construção civil deverá introduzir 

novas técnicas que estejam em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de 



22 

 

minimizar os impactos negativos gerados pelos empreendimentos. Segundo os autores: 

 

A adoção de práticas ecologicamente corretas na construção civil é perfeitamente 
possível e exige postura de nossa parte, no momento da aquisição de um imóvel, 
mormente ciente de que tal preocupação traduzirá em economia em razão da 
redução dos valores das contas de luz e água, por exemplo. Portanto devemos 
doravante exigir, sem acanhamento, na busca da cidade ideal, empreendimentos 
ecologicamente corretos. (CARVALHO; KLEINRATH, 2014, p. 86). 

 

Alguns países como EUA e França, por exemplo, já têm voluntariamente adotado 

medidas de avaliação de desempenho ambiental de edificações. Visando atestar a 

sustentabilidade de empreendimentos, desenvolveram mecanismos de certificação ambiental 

que garantem selo de qualidade quando cumpridos determinados requisitos que variam a 

depender do tipo de certificação. 

Grumberg, Medeiros e Tavares defendem que a aplicação desses métodos é de 

grande importância na determinação de parâmetros e metas para verificação do atendimento 

às questões de sustentabilidade a que os países estão sujeitos, afirmando que “a intenção dos 

selos de certificação é que o mercado em si impulsione o melhoramento ambiental, seja por 

seu comprometimento com o tema, seja por questões mercadológicas como a 

competitividade.” (GRUMBERG; MEDEIROS; TAVARES, 2014, p. 198). 

Dessa forma, a principal função das certificações ambientais, além da demonstração 

da eficiência dos processos ecologicamente corretos, é garantir a credibilidade da 

preocupação empresarial com a sustentabilidade, o que pode representar uma vantagem 

competitiva diante de um mercado que valoriza e prioriza a adoção de medidas de 

sustentabilidade. 

Oliveira (2014) enfatiza que no Brasil a utilização de certificação ambiental das 

edificações também passou a ser prestigiada e basicamente são utilizados quatro tipos de 

certificação no país. Duas delas foram baseadas em metodologias internacionais, conforme 

veremos detalhadamente a seguir. 

A LEED Brasil – Leadership in Energy and Environmental Design – emitida pela 

organização não governamental United States Green Building Council Brasil (USGBC) foi 

baseada no sistema LEED utilizado nos EUA e consiste em uma certificação de qualidade 

ambiental para edificações. 

Lima (2009) esclarece que a certificação americana LEED (que significa liderança 

em energia e design ambiental) orienta-se em critérios de avaliação definidos em função do 
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tipo de atividade ou edifício a ser certificado, possuindo um check list padronizado em que 

determinados itens serão avaliados e pontuados considerando aspectos como planejamento 

sustentável da área construída, economia de água, emprego de energia renovável, melhoria da 

qualidade do ambiente interior, dentre outros. Assim, quanto maior a pontuação obtida, maior 

será o valor do selo, que deverá ser renovado em no máximo cinco anos. 

O sistema de certificação LEED é um método de classificação baseado na 

harmonização, ponderação de créditos e regionalização, os itens considerados mais 

importantes nesta certificação estão relacionados à redução na emissão de CO² e eficiência 

energética. 

O edifício Aureliano Chaves – atual sede da Companhia Energética de Minas Gerais 

– CEMIG (FIG. 1), localizado em Belo Horizonte, MG, é um exemplo de edificação brasileira 

que recebeu a certificação LEED. De acordo com o arquiteto responsável, a construção foi 

projetada com materiais de construção de baixo custo energético, sistemas de uso de água de 

chuva e do lençol freático para procedimentos de serviço, emprego de células fotovoltaicas 

para geração de energia, utilização de cobertura refletiva específica para minimizar o efeito de 

“ilha de calor”, dentre outras medidas de sustentabilidade. 

 

    Figura 1 – Edifício Aureliano Chaves em Belo Horizonte/MG 

 
Fonte: Gustavo Penna Arquitetos e Associados.  
Disponível em: <http://www.gustavopenna.com.br/forluz>. 
 

O Processo AQUA (Alta Qualidade Ambiental) é a versão brasileira da certificação 

francesa HQE (Haute Qualité Environnementale) e foi implantada no Brasil pela Fundação 

Vanzolini (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018). Possui como desafio “preservar os 

recursos naturais (energia, água, matérias-primas); limitar a poluição e particularmente as 

emissões de gases de efeito estufa; e limitar os resíduos. E como objetivo o gerenciamento 
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dos impactos sobre o ambiente exterior; a criação de um espaço interior sadio e confortável.” 

(LIMA, 2009, p. 102). A metodologia dessa certificação prima pela qualidade ambiental do 

empreendimento. 

A avaliação do Processo AQUA leva em consideração as especificidades do Brasil; 

contudo, como bem alertado por Oliveira (2014), a maioria das metodologias de certificação 

se orientam por critérios que enfocam atributos isolados. Dessa maneira acabam não 

refletindo os impactos ambientais gerados ao longo do ciclo de vida da edificação. 

Em Salvador foi edificado empreendimento (FIG. 2) para abrigar a sede do Sindicato 

da Indústria da Construção do Estado da Bahia. O edifício recebeu o selo verde conferido pela 

certificação do Processo AQUA nas fases de realização, programa e concepção por ter sido 

construído prezando o uso racional de recursos, gestão sustentável da água e a eficiência 

energética, da fase construtiva ao uso operacional final. 

 

      Figura 2 – Edifício do Sinduscon em Salvador/BA 

 

Fonte: Sinduscon-BA. Disponível em: <http://www.sinduscon-ba.com.br/noticias/nova-sede-do-
sinduscon-ba-e-apresentada-em-encontro-sobre/index.html> 
 

As certificações Procel Edificações e o Selo Azul da Caixa foram criados a partir de 

iniciativas nacionais. O selo Procel Edificações foi estabelecido em 2014 pelo Programa 

Nacional de Energia Elétrica4 e compromete-se principalmente com o uso racional da energia 

elétrica, objetivando uma redução no consumo de 50% em novas edificações e de 30% para as 

provenientes de reforma.  

Também incentiva o aquecimento solar de água, a utilização de fontes renováveis 

                                                           
4 O Programa Nacional de Energia Elétrica (Procel) é um programa de governo, coordenado pelo Ministério de 
Minas e Energia e executado pela Eletrobrás. Foi instituído em 1985 para promover o uso eficiente da energia 
elétrica. 
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dentre outras estratégias que promovam a eficiência energética e o uso racional da água. 

(CONTO; OLIVEIRA; RUPPENTHAL, 2016). Na Figura 3 o edifício corporativo localizado 

em Salvador, BA, foi o primeiro empreendimento privado do Brasil a receber o selo Procel 

Edifica. Entre as medidas que garantiram a certificação à construção, destaca-se a utilização 

de sistema de aquecimento solar de água nas torres hoteleiras e reservatórios para o reuso de 

água, além da redução de cerca de 80% de madeira na realização das obras. 

 

   Figura 3 – Edifício Hangar Business Park em Salvador/BA 

 

Fonte: Odebrecht. Disponível em: <https://www.orealizacoes.com.br/comerciais/hangar-business-
park/> 

 

E, finalmente, o Selo Casa Azul Caixa Econômica Federal, criado pela própria 

instituição, é um tipo de certificação voltado para projetos habitacionais por ela financiados 

que objetiva conceber classificação socioambiental orientada a partir de seis categorias: 

qualidade urbana, projeto e conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, 

gestão de água e práticas sociais. 

Essas categorias são divididas em critérios, obrigatórios e de livre escolha. Sendo 

assim, para receber o Selo Casa Azul, o empreendimento deverá preencher 19 critérios 

obrigatórios e, de acordo com o número de critérios opcionais atendidos, o projeto ganha o 

selo de nível bronze, prata ou ouro (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2018). Em 

empreendimento construído na cidade de Betim, MG (FIG. 4), que recebeu o Selo Casa Azul 

em nível prata, foram atendidos requisitos que envolvem o desempenho térmico da 

edificação, iluminação e ventilação naturais, local destinado à coleta seletiva de lixo, áreas 

permeáveis, dentre outros. 
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Figura 4 – Edifício Ville Barcelona em Betim/MG 

 

Fonte: Caixa Econômica Federal. Disponível em: 
<http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/produtos-servicos/selo-casa-azul/Paginas/default.aspx> 
 

Apesar de já haver no Brasil a aplicação das certificações ambientais no âmbito da 

construção civil, é importante esclarecer que a submissão de um empreendimento ao processo 

de certificação é voluntário, o que não contribui para uma verdadeira incorporação do 

conceito de sustentabilidade às edificações. 

No contexto dos condomínios residenciais brasileiros, já é comum a adoção de 

medidas simples, a exemplo da substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas de menor 

consumo e a instalação de lixeiras para coleta seletiva de resíduos. Contudo ainda não há 

efetiva aplicação de medidas de sustentabilidade. 

Ante a ausência de parâmetros concretos para se operar o conceito de 

sustentabilidade na prática, o Secovi-SP (Sindicato da Habitação), em conjunto com o CBCS 

(Conselho Brasileiro de Construção Sustentável), elaborou publicação denominada “Condutas 

de Sustentabilidade no Setor Imobiliário Residencial”, cujo objetivo consiste em esclarecer e 

orientar de forma direta a partir da exposição de condutas norteadoras de práticas que 

agregam aspectos de sustentabilidade nos empreendimentos imobiliários. 

Partindo-se do pressuposto de que para se atingir a sustentabilidade obrigatoriamente 

deverá haver o desenvolvimento do viés econômico, social e ambiental, as condutas indicadas 

na referida publicação foram abordadas de forma geral. Destarte, as possibilidades de 

aplicação dependerão do empreendimento conforme o contexto no qual se insere no caso 

concreto, sendo basicamente divididas em: condutas da empresa e do condomínio; condutas 

na análise urbana e condutas no empreendimento. 

As condutas da empresa e do condomínio relacionam-se a valores éticos e atitudes da 

empresa que devem ser adotados por todos os agentes envolvidos no empreendimento, uma 
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vez que são preceitos obrigatórios para se atingir a sustentabilidade. Exemplos dessa conduta 

são a seleção consciente de fornecedores e a promoção de iniciativas de responsabilidade 

socioambiental. 

As condutas na análise urbana são concernentes aos critérios de sustentabilidade a 

serem observados na escolha da área para um empreendimento, avaliando a infraestrutura 

existente bem como os instrumentos urbanos e ambientais disponíveis. São condutas a serem 

adotadas pelas loteadoras e incorporadoras na etapa de concepção e planejamento de um 

empreendimento. A verificação dos impactos a serem gerados com o empreendimento, bem 

como a incorporação da vegetação existente, representa a referida conduta na prática. 

As condutas no empreendimento são diretrizes relativas à área do empreendimento 

no que tange ao aspecto espacial, construtivo e estrutural. São aplicáveis nas fases de 

concepção, planejamento, projeto e execução de uma edificação, contudo também podem ser 

realizadas em obras já finalizadas. A integração do empreendimento com a paisagem existente 

e o incremento de áreas verdes são exemplos de iniciativas a serem seguidas. 

Conforme ressaltado no manual de condutas publicado pelo CBCS em conjunto com 

o Secovi-SP, ainda não é possível definir o exato grau de impacto gerado pelo setor 

imobiliário devido à ausência de disponibilização de informações, de forma que os 

levantamentos nesse sentido apenas apresentam uma escala. 

De acordo com os dados relacionados, “em números gerais, a construção civil 

mundial demanda 40% da energia e um terço dos recursos naturais; emite um terço dos gases 

de efeito estufa; consome 12% da água potável e produz 40% dos resíduos sólidos urbanos.” 

(CONSELHO BRASILEIRO DE SUSTENTABILIDADE, 2018, p. 8). 

A aplicação do conteúdo exposto nas “Condutas de Sustentabilidade no Setor 

Imobiliário Residencial” proporciona benefícios para todos os envolvidos na cadeia 

imobiliária, uma vez que a construção civil é uma atividade essencial e indispensável para a 

sociedade, responsável pela criação, construção e manutenção do espaço urbano. 

Agregar as medidas sustentáveis às edificações urbanas é uma forma de amenizar os 

malefícios causados pelo setor, além de coadunar com o atual cenário em que o avanço da 

produtividade impõe o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à preservação do 

meio ambiente. 

As construções inteligentes se revelam como uma verdadeira aliança entre a 

preservação ambiental e a tecnologia. Nesse sentido, Carvalho e Kleinrath (2014) enfatizam 
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que o ordenamento jurídico de países democráticos deverá incorporar a adoção de práticas 

sustentáveis na construção civil, exigindo determinados padrões para que uma construção seja 

aprovada. 

Conforme será demonstrado no capítulo seguinte, é possível perceber que, se há 

algum tempo as questões relacionadas às construções sustentáveis interessavam somente ao 

campo da arquitetura e da engenharia, atualmente outros campos do conhecimento, dentre 

eles o Direito, têm-se dedicado ao desenvolvimento da efetivação da aplicação de 

sustentabilidade no setor da construção civil. 

Assim, depois de se verificar que as iniciativas técnicas desenvolvidas para o setor da 

construção civil integram sustentabilidade em seus produtos edilícios, passar-se-á a analisar as 

possibilidades de contribuição do Direito, através de instrumentos econômicos aplicáveis à 

temática. Primeiramente, contudo, o entendimento dos princípios a seguir é de fundamental 

importância para compreensão da legitimidade no ordenamento jurídico dos institutos que 

serão posteriormente trabalhados. 

 

3.1 Princípio da obrigatoriedade de intervenção estatal 

 

O Poder Público é possuidor de variados meios para implementação de políticas 

públicas favoráveis à preservação ambiental. Todavia, cumpre ressaltar que toda essa 

possibilidade de atuação estatal constitui-se de uma obrigação estabelecida no próprio texto 

constitucional, uma vez que o artigo 2255 expressamente outorgou ao Estado (e à 

coletividade) o dever de defender e preservar o meio ambiente. 

A Lei n.º 6.938/816 dispõe em seu artigo 2° que o Poder Público deve adotar uma 

Política Nacional do Meio Ambiente justamente para direcionar e organizar essa sua função 

obrigatória de proteger a natureza, assegurando condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana. 

Em que pesem os ideais liberalistas, que defendem a abstenção da intervenção estatal 

                                                           
5 Art. 225, caput, da CF 1988: “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.” (grifo nosso). 

6 Lei 6.938/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências. 
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na economia, a Administração Pública não pode se omitir na realização de medidas de sua 

competência para proteger o meio ambiente, sob pena de responsabilidade civil por omissão. 

Fonseca (2010) sintetiza que a intervenção estatal na economia é fenômeno recente e 

que até a década de 30, quando a economia estava em pleno crescimento, não havia razões 

para qualquer intervenção já que até então a evolução econômica era impulsionada e 

direcionada pela chamada “mão invisível”7. 

Todavia, a partir da crise de 1929, período considerado como a mais longa recessão 

econômica do século XX, o sistema liberal foi abalado ante os graves problemas econômicos 

e sociais vivenciados, constatando-se que a economia não tinha condições de se autodirigir, de 

forma que em quase a totalidade de países fora se consolidando a função interventora do 

estado na economia (FONSECA, 2010, p. 4). 

Especificamente no caso do Brasil, Fonseca (2010) esclarece que foi com a Reforma 

Constitucional de 1926, com o estabelecimento da competência do Congresso Nacional para 

legislar sobre comércio exterior, que ocorreu, embora ainda de forma incipiente, a autorização 

para intervenção do Estado na economia. 

Posteriormente, com o advento da Constituição de 1934 é que a possibilidade de 

intervenção estatal na economia se estabilizou, já que havia um capítulo destinado à Ordem 

Econômica e Social. 

A partir de então, houve a consagração do Estado como interventor e executor da 

economia apesar de a referida Constituição se limitar a tratar da monopolização das atividades 

do Estado e da proteção da economia popular, não mencionando sobre outras possibilidades 

de intervenção. 

A Constituição de 1937 alterou esse contexto ao dispor expressamente em seu artigo 

135 que “A intervenção no domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a 

forma do controle, do estímulo ou da gestão direta” (BRASIL, 1937); contudo, como bem 

observado por Fonseca:  

 

Mesmo tendo a Constituição previsto em seu bojo outras formas de intervenção, 
como a regulação/normatização das atividades empresárias, modelo bastante 
propagado a partir do final deste século XX, o Governo de 1937 e os seguintes 
pouco ou raramente se valeram desta modalidade interventiva. Fato que viria a ser 
alterado com a vigência de Constituição de 1988. (FONSECA, 2010, p. 7). 

                                                           
7 Termo concebido por Adam Smith em A Riqueza das Nações para descrever como, numa economia de 
mercado, apesar da inexistência de uma entidade coordenadora do interesse comunal, a interação dos indivíduos 
parece resultar numa determinada ordem, como se houvesse uma "mão invisível" que orientasse a economia. 
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A Constituição Federal de 1988 aprimorou a redação do texto constitucional de 1937 

por expor de forma clara as formas de intervenção estatal. Conforme enfatizado por Fonseca 

(2010), a intervenção do Estado na ordem econômica é tema bastante amplo haja vista as 

variadas formas de intervenção admitidas no sistema jurídico. 

Segundo os artigos 170 e 1748 da CF vigente, pode o Estado intervir na ordem 

econômica e financeira a fim de proteger, dentre outros valores, o meio ambiente. Essa 

intervenção concretiza-se mediante a fiscalização, o incentivo e o planejamento. 

Conforme salientado por Souza (2016), o Princípio da Intervenção Estatal na Tutela 

Ambiental decorre do princípio 17 da Declaração de Estocolmo, que dispõe que às 

instituições nacionais compete a tarefa de planejar, administrar e controlar os recursos 

ambientais dos Estados, visando à qualidade ambiental. 

Esse poder-dever do Estado em atuar na tutela ambiental possui um duplo aspecto, 

uma vez que pode se concretizar através de conduta positiva ou negativa. As condutas 

positivas estão relacionadas ao dever de executar ações que assegurem o equilíbrio e a 

qualidade ambiental, enquanto as condutas negativas se dão quando o agente público possui a 

obrigação de abster-se de agir, de deixar de praticar ações nocivas aos bens ambientais. 

O Poder Público também pode utilizar medidas persuasivas, pelas quais se busca um 

controle a partir de medidas administrativas ou fiscais capazes de onerar uma atividade nociva 

ao meio ambiente, como a aplicação de multas e outras sanções, bem como:  

 

O Estado pode intervir também por meio de medidas compensatórias, como é o caso 
de medidas extrafiscais. Podem ser consideradas, ainda, as medidas estimuladoras, 
por tratamentos fiscais diferenciados, correspondentes às que beneficiam as 
empresas que adotarem dispositivos antipoluentes ou outros capazes de minorar os 
impactos ambientais. (SOUZA, 2016, p. 306-307). 

 

Essas medidas estimuladoras possuem grande potencial de contribuição para maior 

utilização das construções sustentáveis. Entretanto a implantação desses instrumentos 

                                                           
8 Art. 170, VI, da CF 1988: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: [...] VI -  defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.” 

Art. 174, caput, da CF 1988: “Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, 
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 
público e indicativo para o setor privado. 



31 

 

depende de iniciativa legislativa, que no Brasil ainda é escassa (conforme se verificou no 

apanhado legislativo realizado no capítulo seguinte), uma vez que no sistema de proteção 

ambiental brasileiro ainda predomina o princípio do poluidor-pagador em lugar do princípio 

do protetor recebedor. 

 

3.2 Princípio do poluidor-pagador 

 

É o princípio central do Direito Ambiental e está expresso no ordenamento jurídico 

brasileiro como preceito constitucional no art. 225, § 3º, que dispõe que: “As condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados. ” (BRASIL, 1988). 

A Lei n.º 6.938/81, em seu art. 4º, VII, estabelece ainda que a política nacional do 

meio ambiente visará “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” (BRASIL, 1981). 

Com base nesse princípio, orienta-se toda a política ambiental de prevenção e 

reparação de danos. Possui cunho econômico e impõe a obrigação de reparação dos danos 

causados pelo responsável por poluir. Segundo Souza: 

 

É importante destacar que o princípio do poluidor-pagador não diz respeito, apenas, 
a obrigatoriedade de indenizar pelos danos decorrentes da poluição. Com efeito, a 
extensão e a profundidade desse princípio são mais amplas, uma vez que consideram 
a internalização dos custos sociais, redistribuindo os custos da produção e 
incorporando as externalidades negativas, tradicionalmente suportadas pelo conjunto 
da sociedade. (SOUZA, 2016, p. 299). 

 

De acordo com Borges, Mello e Oliveira (2010), o objetivo basilar desse princípio é 

a contenção do dano ambiental através de um caráter preventivo-repressivo, segundo o qual 

ao poluidor caberá arcar com os custos decorrentes da prevenção dos possíveis danos 

ambientais que sua atividade possa gerar. Contudo, não sendo a prevenção efetiva e restarem 

concretizados os danos ambientais, deverá o poluidor ser responsabilizado pela reparação do 

prejuízo. Concluem ainda os autores que: 

 

Diante disso, percebe-se que sobre a característica de repressão do instituto incide a 
responsabilidade civil, visto que o pagamento resultante da atividade poluidora não 
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pode ser considerado como pena ou subordinação à infração de caráter 
administrativo, ainda que não exclua a possibilidade de concomitância destas. 
(BORGES; MELLO; OLIVEIRA, 2010, p. 205). 

 

A responsabilização civil consistente na imposição pecuniária e na sanção 

administrativa a ser aplicada diante de um dano ambiental poderia, em alguns casos, não 

representar uma inibição para condutas ambientalmente incorretas, fortalecendo para esses 

agentes a visão utilitarista do meio ambiente, uma vez que poderiam ter como mais vantajoso 

arcar com esses custos. 

Entretanto, como bem observado por Marques (2010), o princípio do poluidor-

pagador não autoriza a poluição do meio ambiente em contrapartida ao pagamento pelos 

danos. Pelo contrário, a leitura correta é: aquele que degradar o meio ambiente é obrigado a 

pagar, seja restabelecendo a situação anterior, seja indenizando quando inviável a reparação 

causada. 

As políticas públicas incentivadoras de atividades que agreguem sustentabilidade aos 

seus produtos representam uma evolução do princípio do poluidor-pagador, uma vez que não 

se fundamentam em um caráter repressivo, colaborando para a substituição do lema “degradar 

e pagar” pelo lema “proteger e receber”. Este último se apresenta bem mais benéfico ao meio 

ambiente. 

 

3.3 Princípio do protetor-recebedor 

 

De acordo com Nusdeo, o princípio do protetor-recebedor “propõe o pagamento 

àqueles agentes cuja ação promove o incremento dos serviços ambientais prestados pela 

natureza” (NUSDEO, 2012, p. 137). 

Representa uma inversão da esfera punitiva e repressiva presente no princípio do 

poluidor-pagador, para uma esfera compensatória que objetiva uma ação positiva por parte do 

Poder Público, permitindo a compensação por um serviço ambiental prestado ou pela proteção 

a um bem natural em benefício da comunidade com a finalidade de incentivar 

comportamentos ecologicamente corretos. De forma que essa proposta de pagamento ao 

protetor: 

 

Trata de retirar da esfera daquele que preserva, total ou parcialmente, os custos da 
preservação, podendo chegar mesmo a permitir que aufira algum ganho com a 
proteção. Coloca-se então como o oposto do poluidor-pagador e do usuário pagador. 
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Essa relação de oposição pode até resultar na contraposição do protetor-recebedor ao 
poluidor-pagador ou usuário-pagador na relação de pagamento. (NUSDEO, 2012, p. 
138). 

 

O princípio do protetor-recebedor está expressamente previsto no artigo 6º, II, da Lei 

12.305/20109; entretanto, antes mesmo da vigência dessa Lei, o postulado já era conhecido e 

aplicado no Brasil através dos incentivos econômicos, embora não seja tão comentado como o 

princípio do poluidor-pagador. 

Borges, Mello e Oliveira entendem que “o princípio do protetor-recebedor é um dos 

pilares do desenvolvimento sustentável, uma vez que denota a prática da compensação 

financeira como modo de incentivo por serviço prestado na proteção de um bem natural.” 

(BORGES; MELLO; OLIVEIRA, 2010, p. 209). 

Cavalcante entende que o princípio do protetor-recebedor é uma evolução do 

princípio do poluidor-pagador e que com a estabilização do conceito de sustentabilidade 

surgirá o princípio do “não protetor-infrator”, isto é, todo aquele que não se prestar a proteger 

o meio ambiente será considerado infrator. Contudo a autora reconhece que até alcançarmos 

esse ponto um longo caminho deverá ser percorrido. Enfatiza ainda que: 

 

Novas políticas fiscais ambientais devem se somar aos programas de governos, para 
que sejam desenvolvidos cada vez mais projetos que visem, de um lado, a garantir 
segurança, qualidade e economia no desenvolvimento econômico e, de outro, 
mitigar o impacto desses projetos no meio ambiente. Por exemplo, o estímulo à 
execução de medidas, como a utilização de aquecedores solares em residências, alia 
economia e respeito ao meio ambiente e necessita de um tratamento diferenciado 
para o Estado mediante benefícios e incentivos fiscais. Junto a ela deveriam se 
somar outras ações eficazes como a utilização de materiais recicláveis que causem 
menos impactos, além de técnicas e processos na construção civil que evitem o 
desperdício de energia e matérias-primas. (CAVALCANTE, 2013, p. 93). 

 

O desenvolvimento do setor da construção civil pode ocorrer em harmonia com a 

sustentabilidade, sendo que a introdução da variável ambiental pode inclusive criar 

oportunidades. Afinal, além de satisfazer uma atual exigência do mercado, que cada vez mais 

se compromete com a responsabilidade ambiental, poderá se beneficiar com a aplicação 

prática desse princípio a partir da consolidação das políticas públicas de incentivo. 

                                                           
9 Lei 12.305/2010 – Dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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4 INCENTIVOS ECONÔMICOS PARA ADOÇÃO DE TÉCNICAS SUS TENTÁVEIS 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL PRESENTES NA LEGISLAÇÃO 

 

Os vários agentes econômicos, dentre eles as empresas do ramo da construção civil, 

diariamente se apropriam dos recursos naturais muitas vezes desconsiderando a limitação 

destes e o fato de se tratarem de coisa comum do povo. 

A utilização do meio ambiente primando apenas pelos interesses individuais (ou de 

determinados grupos) gera como consequência prejuízos denominados custos 

socioambientais, que acabam por serem suportados por toda a coletividade e não apenas por 

aqueles agentes que auferiram benefícios com a exploração sem critérios. Essas distorções do 

mercado originam as externalidades ambientais (MONTERO, 2014). 

As externalidades ambientais causadas pelas atividades produtivas podem ser 

positivas ou negativas. São positivas quando a atuação de um agente externaliza benefícios 

para a coletividade, por exemplo quando o proprietário de uma terra promove o plantio de 

árvores, gerando benefícios como o aumento da qualidade do ar do entorno, redução da 

erosão, dentre outros. E serão negativas quando causadoras de danos ambientais  

(LIMA; MARTINIANO, 2016). A diminuição de áreas permeáveis, a alteração de microclima 

local e a supressão de vegetação são alguns exemplos de externalidades negativas geradas 

pelas edificações urbanas. 

Arthur C. Pigou, economista inglês, foi o primeiro a se preocupar com a questão dos 

custos sociais provocados pelas externalidades causadas pelas atividades econômicas. 

Considerava que a intervenção do Estado era necessária para corrigir as distorções de 

mercado, propondo a internalização das externalidades negativas. Essa ideia traçada pelo 

economista ainda em 1920 é o embrião da compensação às externalidades positivas através 

dos incentivos econômicos (MONTERO, 2014). 

Peixoto complementa que para o autor (Pigou): 

 

O Estado deveria criar uma política de subsídios, como meio de estimular a redução 
das externalidades. Os subsídios deveriam ser dados para incentivar a produção de 
um serviço ou produto em que o benefício social não pudesse ser repassado ao 
preço. A política de tarifação dos produtos de externalidades e a concessão de 
incentivos resultariam em um equilíbrio do mercado e no consequente aumento do 
bem-estar geral. (PEIXOTO, 2013, p. 37). 
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A utilização dos incentivos econômicos para proteção ambiental é um meio viável 

para se conciliar os interesses mercadológicos aos propósitos de preservação, já que muitas 

vezes as sanções aplicáveis em decorrência de degradação ambiental não representam 

efetivamente uma penalidade capaz de induzir à adoção de procedimentos sustentáveis. 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade entre o Direito Ambiental e a Economia é de 

fundamental importância para tornar a proteção do meio ambiente mais eficiente.  

Iniciativas legislativas que concedam incentivos econômicos voltados para adoção de 

construções sustentáveis estão em consonância com o conceito de economia verde. Esta 

orienta que seja estabelecido um conjunto de ações que visem à promoção de uma economia 

com crescimento pleno, baseada no bem-estar social e centrada na redução dos riscos 

ambientais e na conservação do meio ambiente. 

Montero (2014) também defende a interdisciplinaridade entre o Direito e a Economia 

afirmando que ambos deverão buscar pontos de encontro em favor da defesa e conservação do 

meio ambiente, afirmando que “uma economia focada única e exclusivamente na obtenção do 

máximo benefício ao menor custo, sem considerar as diversas variáveis ambientais 

envolvidas, está destinada a provocar sérios problemas na qualidade de vida dos seres 

humanos e no equilíbrio natural dos ecossistemas.” (MONTERO, 2014, p. 115). 

Os agentes econômicos pautam suas condutas visando à maximização dos lucros de 

forma que as decisões empresariais são realizadas com base em um custo/benefício. Assim, 

caso a empresa tenha que arcar com altos custos para realização de condutas ambientalmente 

corretas, optarão por alternativas menos onerosas ainda que prejudiciais ao meio ambiente; 

desse modo, quando o Estado oferece subsídios a determinada conduta, é possível manipular 

as decisões dos agentes econômicos (PEIXOTO, 2013). 

A redução dos impactos negativos gerados pelo setor da construção civil com a 

adoção das construções sustentáveis proporciona ganhos não apenas para aqueles envolvidos 

no processo, mas para toda a coletividade, uma vez que o meio ambiente é bem de uso 

comum de todos aqueles que habitam o planeta. 

Sob esse prisma, de que os benefícios auferidos com a implantação de técnicas 

sustentáveis às construções beneficiarão toda a coletividade, é coerente que o Poder Público 

ofereça compensação pelos serviços prestados como forma de estimular essas condutas 

benéficas ao meio ambiente. 

A seguir serão apresentados incentivos econômicos, voltados às construções 
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sustentáveis, existentes em legislações de alguns países e no Brasil, a fim de verificar se os 

incentivos brasileiros acompanham a tendência internacional. Os dados foram extraídos de 

levantamento realizado em 2015 pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção – CMA/CBIC10. 

 

4.1 Iniciativas internacionais 

 

Diversos países têm-se utilizado dos incentivos econômicos para adoção de 

sustentabilidade pelo setor da construção civil. A seguir serão apresentados sete países que 

promulgaram legislações que concedem incentivos econômicos para adoção de técnicas 

sustentáveis na construção civil. 

O primeiro país é a Alemanha, que promulgou em 2001 a Lei de Fontes Renováveis 

de Energia (Erneuerbare Energien Gesetz – ou EEG) a qual representou verdadeiro marco 

normativo legislativo. A partir da vigência desse diploma normativo, o país aumentou o uso 

de fontes sustentáveis em sua matriz energética. 

O governo alemão utilizou essa via legislativa para incentivar a geração de energia 

elétrica de fonte renovável por qualquer interessado, pessoa física ou jurídica. Esses 

produtores de energia poderão receber, no caso de alimentarem a rede com o excedente 

produzido em suas residências, o pagamento de uma tarifa pela energia elétrica gerada. De 

acordo com dados levantados no Mapeamento de Incentivos Econômicos para Construção 

Sustentável (2015), existem na Alemanha mais de um milhão de sistemas de captação de 

energia solar instalados em residências particulares e empresas. A utilização de telhados 

verdes também é comum no país, uma vez que é incentivada por meio de normas urbanísticas 

alemãs que permitem que os empreendedores compensem uma parcela da parte verde 

obrigatória quando esses telhados são utilizados na edificação. 

O segundo país é a Argentina; especificamente na cidade de Buenos Aires, destaca-

se a Lei de Eficiência Energética, que, a fim de reduzir as emissões de gases agravadores de 

efeito estufa, obriga que os edifícios públicos implementem mecanismos de controle de 

consumo energético. A Lei 2.972 criou o Distrito Tecnológico da Cidade Autônoma de 

Buenos Aires, que, dentre outras normativas, estabelece como prioridade a promoção de 
                                                           
10 A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) é uma associação civil de âmbito nacional, sem fins 
lucrativos, fundada em 1957, objetiva tratar das questões ligadas à Indústria da Construção e ao Mercado 
Imobiliário além de ser a representante institucional do setor no Brasil e no exterior. 
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construções ecológicas no distrito. Há também o Programa de Promoção de Construções 

Bioclimáticas, que concede subsídio de 50% entre a diferença de custo da construção 

tradicional e o custo da construção de edificações adequadas às normas da bioclimática. 

 A Espanha é o terceiro país a ser destacado, uma vez que a Lei 2/2007 de Andaluzia 

(comunidade autônoma espanhola) tem como objetivo criar um sistema energético sustentável 

de qualidade por meio da concessão de incentivos econômicos. As cidades de Granada e 

Pamplona também concedem incentivos para os habitantes que instalarem sistemas de 

aproveitamento solar para usos diversos além de haver em ambas uma linha de bonificações. 

Em quarto lugar, destaca-se a Lei de Estímulos Econômicos, que entrou em vigor no 

ano de 2009 nos Estados Unidos da América. A referida legislação dispõe sobre uma 

variedade de incentivos e financiamentos para estimular a utilização de tecnologias 

renováveis em edificações. Dentre as iniciativas voltadas para eficiência energética, existe o 

Programa de Assistência à Climatização, que paga pelas melhorias realizadas pelas famílias 

de baixa renda para aumentar a eficiência energética de seus imóveis. 

Também há destinação de verba para os governos estaduais e municipais investirem 

em projetos de eficiência energética e conservação em imóveis públicos, para a 

Administração de Serviços Gerais dos EUA transformar os imóveis federais em edifícios 

verdes de alto desempenho e da concessão de créditos fiscais para proprietários de residências 

e empresas implantarem melhorias em seus imóveis para potencializar a eficiência energética. 

O Código Tributário dos EUA também inclui incentivos fiscais federais específicos para 

edifícios ecoeficientes além de haver dedução fiscal para empresas que investirem em 

equipamentos instalados em seus edifícios comerciais que reduzam os custos de aquecimento, 

refrigeração ou iluminação. 

No quinto país, França, os edifícios que possuírem baixo consumo de energia 

poderão ter isenção, de 50% a 100%, do imposto sobre a propriedade local desde que 

aprovado pelo município. Nesse país os incentivos não se restringem a isenções de impostos, 

há também a possibilidade de concessão de empréstimos acessíveis e auxílios financeiros para 

reformas voltadas à instalação de mecanismos de sustentabilidade em residências. Em 2015 

houve aprovação de legislação que obriga todos os novos prédios comerciais a instalarem 

telhados verdes ou placas solares. 

Na Itália, em 2015, houve concessão de dedução fiscal para as intervenções de 

modernização energética realizadas em edifícios. De acordo com a lei italiana, as referidas 
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deduções também foram aplicáveis para as intervenções realizadas em áreas comuns dos 

condomínios e nas unidades imobiliárias. 

E finalmente, em Portugal, com a publicação da Portaria 303/2010, houve extensão 

da dedução do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) relativa aos 

encargos suportados pelos contribuintes individuais com equipamentos de eficiência 

energética, estendendo as deduções aos equipamentos e obras que contribuam com a melhoria 

das condições de comportamento térmico de edifícios. De acordo com a supracitada portaria, 

essa medida objetivou reforçar o estímulo aos contribuintes na realização de despesas que 

reduzam a fatura energética do país, reforçando a vinculação do imposto às modernas 

preocupações extrafiscais no âmbito do clima e da energia. 

A partir do exposto, ressalta-se que é possível identificar que em todas as legislações 

dos mencionados países evidenciou-se a preocupação comum com a questão energética, 

sendo que na Alemanha e na França também foi incentivada a utilização de telhados verdes 

nas edificações. 

 

4.2 Iniciativas nacionais 

 

No Brasil também é possível encontrar iniciativas legislativas prevendo a concessão 

de incentivos econômicos voltados para adoção de medidas de sustentabilidade nas 

edificações. 

Basicamente as iniciativas se resumem em Pagamento por Serviços Ambientais e 

IPTU Verde. Dessa forma, a fim de facilitar a exposição, as iniciativas nacionais foram 

organizadas em dois grupos, de acordo com o tipo de incentivo, que serão mais bem 

conceituados a seguir. 

 

4.2.1 Pagamento por serviços ambientais 

 

Segundo Nusdeo (2012), a expressão serviços ambientais pode designar duas 

categorias diferentes, englobando os produtos ambientais (tais como água, frutos, madeira, 

carne, sementes etc.) e os serviços relativos ao suporte da natureza que permite a vida no 

planeta (qualidade dos recursos hídricos, sequestro de carbono, polinização natural, fluxo de 

genes, dentre outros). 
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Enquanto os primeiros podem ser valorados, uma vez que são utilizados diretamente 

pelo homem, seja para consumo, seja para comercialização, possuindo portanto um valor 

econômico direto, os segundos são portadores de um valor de uso indireto, necessitando de 

valorização nas decisões econômicas e políticas. 

É justamente essa segunda categoria de serviços ambientais, isto é, aqueles 

relacionados aos processos por meio dos quais a natureza mantém as condições de vida no 

planeta, que será objeto de pagamentos. 

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é um instrumento econômico que se 

fundamenta no conceito de que a natureza fornece inúmeros bens e serviços que beneficiam o 

ser humano. Portanto os beneficiários deverão retribuir, através de recursos financeiros ou 

outra forma de remuneração, os provedores desses serviços, isto é, aqueles responsáveis por 

conservar o fornecimento desses serviços. 

Trata-se de um instrumento econômico de proteção ao meio ambiente que visa 

compensar financeiramente, em pecúnia ou por meio da concessão de incentivos tributários, 

aqueles que preservam o meio ambiente. Baseia-se no princípio do protetor-recebedor; nesse 

sentido: 

 

O princípio do protetor-recebedor é o fundamento máximo do Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA), em vista de que sua essência seja impulsionar condutas 
sustentáveis para que os comportamentos promovidos possam conservar e manter, 
indiretamente, os serviços ecossistêmicos almejados.  
(DERANI; JODAS, 2015, p. 16). 

 

Cavalcanti (1997) destaca três importantes tipos de serviços ambientais a serem 

estimulados pelas iniciativas de PSA: manutenção da biodiversidade; sequestro e 

armazenamento de carbono e manutenção dos ciclos de água. Derani e Jodas (2015) 

complementam apontando uma quarta figura, denominada de beleza cênica. 

A manutenção da biodiversidade pode envolver, por exemplo, incentivos para 

proteger áreas para criação de corredores ecológicos. O sequestro e armazenamento de 

carbono pode se efetivar com o pagamento para plantio de árvores, a manutenção dos ciclos 

de água com estímulos para redução de desflorestação e erosão do solo, bem como pela 

preservação de matas ciliares e a beleza cênica através do fomento ao turismo. Entretanto a 

definição desses serviços é bastante ampla, haja vista que serviços ambientais englobam 

qualquer atividade que se relacione com os processos ecológicos que a natureza reproduz, 

responsáveis pela sustentação do planeta, bem como de todas as espécies vivas existentes. 
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As primeiras iniciativas de utilização do instrumento de pagamento por serviços 

ambientais ocorreram na década de 90, sendo a Costa Rica o país pioneiro, seguida dos 

Estados Unidos, Japão, México e Equador. No Brasil também já existem iniciativas nesse 

sentido como nos estados do Amazonas, Acre, Espírito Santo, São Paulo, dentre outros. 

(DERANI; JODAS, 2015). 

A estrutura e o objetivo desses instrumentos apresentam grande variedade.  

A depender da realidade local em que são implantados, podem ser utilizados na indústria da 

construção desde que existam iniciativas legislativas em tal sentido e interesse por parte das 

empresas do setor. 

Destacam-se dois exemplos concretos de utilização desse instrumento voltado para o 

incentivo de construções sustentáveis. No estado da Bahia, a Lei n.º 13.233/2015, que Institui 

a Política Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, o Programa Estadual de 

Pagamento por Serviços Ambientais e dá outras providências, aplica-se às pessoas físicas ou 

jurídicas, de direito público ou privado, que voluntariamente atuem como provedores, 

pagadores ou mediadores de serviços ambientais ou ecossistêmicos. 

No artigo 2°, respectivamente nos incisos XVII e XVIII, o legislador trouxe os 

conceitos de serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, esclarecendo que os primeiros são 

“ações ou atividades humanas de natureza voluntária que resultem na manutenção, 

preservação, conservação, restauração, recuperação, uso sustentável ou melhoria dos 

ecossistemas e dos serviços ecossistêmicos que estes fornecem”; enquanto os segundos são 

“condições e processos gerados pelos ecossistemas naturais, incluindo aqueles gerados pelas 

espécies e os propiciados por seus genes, que resultam em benefícios tangíveis e intangíveis 

necessários para a sobrevivência dos sistemas naturais, seu equilíbrio ecológico e para o bem-

estar humano” (BAHIA, 2015). 

Já no inciso XIV do artigo 8º da referida legislação consta expressamente como 

modalidade de serviço ambiental “as atividades dentro do perímetro urbano dos municípios 

que visam à sustentabilidade das construções, ao gerenciamento dos resíduos urbanos e à 

manutenção do patrimônio natural urbano, tais como a construção sustentável, a eficiência 

energética e a permeabilidade dos solos urbanos” (BAHIA, 2015). 

Os pagamentos a serem realizados aos provedores dos serviços ambientais se darão 

através de pagamento em dinheiro, incentivos fiscais, selos, certificações, premiações, 

assistência técnica ou pelo fornecimento de atividades relacionadas à educação ambiental. Os 
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projetos de pagamentos ou incentivos poderão ser públicos ou autônomos, celebrados através 

de instrumentos jurídicos a serem aprovados de acordo com formalidades previstas. 

A legislação apresenta um alto nível de detalhamento, prevendo inclusive a criação 

de subcontas vinculadas a fundos estaduais para financiar os pagamentos pelos serviços 

ambientais, trazendo ainda a discriminação das fontes de arrecadação financeira. 

Também houve no Estado do Maranhão iniciativa direcionada ao PSA às atividades 

de construção sustentável. A Lei n.º 10.200/2015, que institui a Política Estadual de Gestão e 

Manejo Integrado de Águas Urbanas e dá outras providências, elencou dentre seus objetivos o 

estimulo à reutilização de águas nos centros urbanos. 

De acordo com o artigo 6º desta Lei, “O Poder Público Estadual incentivará os 

responsáveis por parcelamento do solo para fins urbanos, condomínio urbanístico ou 

condomínio edilício a implantarem sistema de reuso planejado de águas cinzas” 

(MARANHÃO, 2015). 

Em seu artigo 2º, inciso I, águas cinzas são aquelas provenientes de chuveiro, 

lavatório de banheiro, banheiras, tanques e máquinas de lavar roupas. 

Comparada à iniciativa baiana, a Lei maranhense não apresenta dispositivos tão 

detalhados, já que, embora estabeleça expressamente o pagamento por serviços ambientais 

entre seus instrumentos, não apresenta como isso deverá ser feito ou quais tributos ou 

incentivos serão concedidos. 

 

4.2.2 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana na tutela dos bens ambientais: 

IPTU Verde 

 

Segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional, “Tributo é toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada.” (BRASIL, 1966). 

Entretanto a tributação também pode possuir caráter extrafiscal, quando não houver a 

finalidade específica de arrecadação fiscal; nesse sentido, Falcão define que: 

 

Considerando a tributação como ato ou efeito de tributar, ou ainda, como o conjunto 
dos tributos, podemos afirmar que: a) a tributação se diz fiscal enquanto objetiva 
retirar do patrimônio dos particulares os recursos pecuniários – ou transformáveis 
em pecúnia – destinados às necessidades públicas do Estado; b) tributação 
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extrafiscal é o conceito que decorre do de tributação fiscal, levando a que 
entendamos extrafiscalidade como atividade financeira que o Estado desenvolve sem 
o fim precípuo de obter recursos para seu erário, mas sim com vistas a ordenar a 
economia e as relações sociais, sendo, portanto, conceito que abarca, em sua 
amplitude, extensa gama de opções e que tem reflexos não somente econômicos e 
sociais, mas também políticos [...] (FALCÃO, 1981, p. 118). 

 

Ramos sintetiza que: 

 

Os tributos podem ter caráter fiscal, quando o objetivo é arrecadação e obtenção de 
receita, e extrafiscal, quando o objetivo principal em sua instituição não é a obtenção 
de receita, mas a intervenção na atividade dos particulares, como forma de 
incentivar ou desestimular certas condutas. (RAMOS, 2011, p. 64). 

 

A função extrafiscal dos tributos pode ser utilizada em prol do meio ambiente, ou 

seja, os tributos podem ser utilizados para estimular comportamentos que prezem pela 

proteção ambiental, orientando as condutas sociais para determinadas diretrizes e norteando 

os agentes econômicos a fim de desestimular iniciativas nocivas e estimular as benéficas 

através de incentivos fiscais. 

Os impostos são espécie de tributo que representam a parte mais substancial de 

arrecadação de receita aos cofres públicos, superando as receitas provenientes dos demais 

tributos (taxas e contribuição de melhoria), figurando muitas vezes como principal fonte de 

receita do respectivo ente arrecadador. (FIORILLO; FERREIRA, 2009). 

O artigo 16 do Código Tributário Nacional estabelece que “imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte” (BRASIL, 1966), o que quer dizer que o contribuinte 

deverá pagar o imposto independente de qualquer contraprestação advinda do poder público. 

Fiorillo e Ferreira (2009) destacam que, apesar de a definição jurídica de bem 

ambiental estar diretamente vinculada à tutela da vida e da dignidade da pessoa humana, há 

dificuldade de utilização dos impostos como instrumentos de implementação dessas tutelas, 

devido à estrutura normativa destes. 

Isso porque há expressa vedação constitucional de vinculação da receita auferida 

com a arrecadação dos impostos a fundo, órgão ou despesa. Dessa forma não é possível existir 

afetação da receita obtida para fins ambientais. O produto dos impostos será destinado ao 

caixa único e aplicado de acordo com o estabelecido no Plano Diretor Urbano (RAMOS, 

2011). “Isso não quer dizer, no entanto, que nossa Constituição não tenha amparado 

determinados impostos e lhes conferido, indiscutivelmente como no caso do IPTU, natureza 
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típica de tributo ambiental, imposto direcionado à viabilização de um bem ambiental, como as 

cidades.” (FIORILLO; FERREIRA, 2009, p. 57). 

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) está previsto no 

inciso I do artigo 156 da Constituição Federal como de competência dos municípios. Os 

contribuintes são pessoas físicas ou jurídicas que mantêm propriedade, o domínio útil ou a 

posse de bem imóvel localizado em zona urbana. 

A possibilidade de conferir função extrafiscal ao IPTU, isto é, de utilizá-lo com 

finalidade de proteção ambiental concretiza-se, por exemplo, através da concessão de isenções 

ou descontos. 

Essa forma de utilização popularmente denominada de IPTU Verde demonstra o 

potencial de atuação das prefeituras no que tange aos incentivos para ampla utilização das 

construções sustentáveis, uma vez que, por meio da legislação urbanística e do código de 

edificações, poderão instituir incentivos tributários nesse sentido. 

Na elaboração da presente pesquisa, verificou-se que, comparado ao PSA, o IPTU 

Verde é mais utilizado para o fomento de construções sustentáveis, conforme veremos a 

seguir em iniciativas de 17 municípios brasileiros situados em seis estados distintos. Ressalta-

se que nas legislações postas a seguir foram destacadas apenas as partes aplicáveis às 

edificações urbanas. 

 

a) Estado de São Paulo 

 

O Estado de São Paulo se destaca por possuir um maior número de municípios com 

legislações que instituíram o denominado IPTU Verde voltado à construção sustentável. 

No município de São Bernardo do Campo, foi promulgada a Lei n.º 6.594/2017, que 

institui benefícios fiscais, trazendo a previsão de isenção no IPTU para imóveis com cobertura 

vegetal representativa da flora regional. O percentual do benefício é calculado de acordo com 

parâmetro estabelecido na própria legislação. 

Em Ubatuba a Lei n.º 96/2011 autoriza que o poder executivo municipal estabeleça 

critérios para implantação do IPTU Verde no município. Dentre os objetivos dessa Lei, está 

previsto o incentivo do uso de tecnologias sustentáveis nas edificações urbanas através da 

concessão de incentivo fiscal na forma de desconto no IPTU, conforme os critérios e 

percentuais definidos na Lei. 
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Na cidade de Tietê, há a Lei n.º 3.087/2009, que autoriza que no município seja 

concedida redução de IPTU a proprietários de imóveis que possuam cobertura florestal no 

terreno. 

Em Guarulhos a Lei n.º 6.793/2010, que dispõe sobre o lançamento, arrecadação e 

fiscalização do IPTU, prevê a concessão de desconto no imposto para imóveis que possuam 

áreas verdes, captação de água de chuva, coleta seletiva de lixo, sistema natural de 

iluminação, construção com matérias sustentáveis, telhado verde ou adotem práticas de 

aquecimento solar para aquecimento de água. 

 No município de São Carlos, foi promulgada a Lei n.º 13.692/2005, que em seus 

artigos 44 e 45 prevê a concessão de incentivos ambientais na modalidade de desconto no 

IPTU para imóveis edificados horizontalmente que possuírem árvores ou áreas efetivamente 

permeáveis com cobertura vegetal. 

Em Barretos a Lei Complementar n.º 122/2009 dispõe sobre a possibilidade de 

desconto de 10% no IPTU para o contribuinte que fizer adesão ao programa "Município 

Verde" e comprovar efetiva participação, que, dentre outras condições, estabelece a realização 

de coleta seletiva de materiais em prédios residenciais. 

Na cidade de Campos de Jordão, a Lei n.º 3.157/2008 dispõe sobre desconto no 

IPTU para imóveis com área verde preservada e determina que, para fazer jus ao benefício, o 

terreno deverá ser dotado de florestas naturais tratadas e conservadas, ainda que reflorestadas, 

ou que mantenha pomares e jardins igualmente tratados e conservados. Contudo restringe a 

concessão do desconto para terrenos que possuírem área superior a 5.000 m². 

Em Araraquara a Lei n.º 7.152/2009 concede isenção de imposto predial e territorial 

urbano para propriedades que conservarem área arborizada. A própria legislação denomina o 

incentivo de IPTU Verde. A isenção tratada é parcial, variando de 10% a 20%, e para fazer 

jus à isenção o proprietário do imóvel deverá manter arborizado um percentual de no mínimo 

30% de sua propriedade. 

Em Sorocaba a Lei n.º 9.571/2011 institui a possibilidade de concessão de desconto 

no imposto predial territorial urbano às habitações sustentáveis. Nesta Lei foram 

discriminados os parâmetros para que o imóvel seja considerado sustentável, destacando-se: a 

presença de sistemas de captação de água de chuva e residual, sistemas de aquecimento solar 

(hidráulico e elétrico), construção com materiais sustentáveis e calçadas verdes com espécies 

arbóreas nativas.  
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Na cidade de Valinhos, a Lei n.º 3.915/05, que instituiu o Código Tributário do 

município, traz previsão de desconto de até 45% no IPTU para imóveis que possuam 

percentual de sua área com arborização natural ou reflorestada ou áreas cultivadas para fins 

comerciais. 

 

b) Estado do Rio de Janeiro 

 

Na capital do Estado, a Lei n.º 5.248/2011 instituiu a política municipal sobre 

mudança do clima e desenvolvimento sustentável. Nessa legislação foram estabelecidas 

diretrizes para proteção do meio ambiente; dentre as estratégias definidas para alcançar os 

objetivos da Lei, destaca-se a reciclagem ou reutilização de resíduos da construção civil, além 

de restar definido como meta a criação de estímulos a fim de reduzir os impactos causados 

pelos processos construtivos. 

E em Seropédica a Lei n.º 526/2014 dispõe sobre a criação do programa de 

incentivos ambientais intitulado "IPTU VERDE". O desconto no IPTU pode ser concedido 

para proprietários de imóveis que adotarem as medidas determinadas, dentre elas a de 

construção com materiais sustentáveis, instalação de sistema de aquecimento solar e de reuso 

de água. 

 

c) Estado de Minas Gerais 

 

Em Ipatinga a Lei n.º 2.646/2009 criou o Programa IPTU Verde e autorizou a 

concessão de desconto no imposto como incentivo ao uso de tecnologias ambientais 

sustentáveis. No artigo 2º desta Lei, está expressa a autorização para o poder executivo 

conceder desconto no IPTU para o contribuinte que utilizar projeto com tecnologias 

ambientais sustentáveis na realização de benfeitorias em imóvel predial residencial. 

E em Araxá a Lei n.º 6.554/2013 institui o IPTU ecológico que, conforme definido 

na legislação, trata-se de desconto para proprietários de imóveis que adotarem medidas como: 

construção com material sustentável, instalação de sistemas de captação de água, aquecimento 

solar, utilização de energia eólica, dentre outras especificadas que contribuam para o bem 

estar do meio urbano. 

Nas definições da legislação de Araxá, consta que construções com material 
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sustentável são aquelas em que os materiais utilizados atenuam os impactos causados 

mediante comprovação através de selo ou certificado ambiental. 

 

d) Estado da Bahia 

 

Em Salvador o Decreto n.º 25.899/2015 institui o programa de certificação 

sustentável "IPTU Verde" em edificações no município e estabelece benefícios fiscais aos 

participantes do programa. O objetivo é incentivar empreendimentos que contemplem ações e 

práticas sustentáveis destinadas à redução do consumo de recursos naturais e dos impactos 

ambientais através de desconto no IPTU.  

O incentivo fiscal é aplicável para empreendimentos novos ou já existentes desde 

que atinjam pontuação estabelecida de acordo com ações previamente determinadas, a 

exemplo da utilização de descargas de vasos sanitários de comando duplo ou comando único 

com volume reduzido de 4,8 litros em no mínimo 60% dos pontos, utilização de 

equipamentos economizadores de água (torneiras com arejadores, spray e/ou temporizadores e 

chuveiros com regulador de pressão). 

 

e) Estado de Goiás 

 

A Lei Complementar n.º 235/2012 instituiu o Programa IPTU Verde no município de 

Goiânia com o objetivo de fomentar ações que promovam o ideário da Cidade Sustentável. A 

legislação concede benefício tributário na forma de desconto no IPTU mediante o 

cumprimento de condicionantes pelas quais os proprietários deverão adequar seus imóveis 

para serem beneficiários. 

Dentre as condicionantes, destaca-se: adaptação e reutilização de águas pluviais ou 

oriundas de outras fontes, sistema de aquecimento hidráulico solar, sistema de aquecimento 

elétrico solar, construção de calçadas ecológicas, permeabilidade do solo com cobertura 

vegetal, construções com material sustentável e a instalação de telhado verde, em todos os 

telhados disponíveis no imóvel para esse tipo de cobertura. 
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f) Estado do Paraná 

 

No município de Campo Largo, a Lei n.º 1.814/2005 dispõe sobre a política de 

proteção, conservação e recuperação do meio ambiente e em seu artigo 43 prevê que os 

imóveis particulares que contenham árvores ou associações vegetais relevantes, declaradas 

imunes ao corte, a título de estímulo à preservação poderão receber benefícios fiscais, 

mediante a redução de 10% no imposto imobiliário por árvore, até o limite máximo de 50%, 

independente do número excedente a cinco árvores. 

Com base nas legislações apresentadas, é possível concluir que no contexto nacional 

o objeto dos incentivos apresenta maior variedade quando comparado às legislações dos 

países estrangeiros aqui expostos, uma vez que, enquanto nestes basicamente evidenciou-se a 

preocupação comum com a questão energética, no Brasil os incentivos possuem objetivos 

diversificados que abrangem a reutilização de águas, reciclagem, cobertura vegetal, áreas 

permeáveis, como também a economia de energia. 

Ainda em âmbito federal, destaca-se o Projeto de Lei n° 252, de 2014, de autoria da 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, que propõe a 

alteração da Lei n.º 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) para instituir a adoção de práticas de 

construção sustentável na política urbana. 

O referido projeto de lei teve tramitação encerrada no Senado; com parecer favorável 

para aprovação, foi remetido, em abril de 2018, à revisão na Câmara dos Deputados, onde 

tramita sob o n° 9.938/2018. Após esse trâmite, será então encaminhado para o Presidente da 

República para sanção ou veto. 

O texto do projeto propõe que o artigo 2° da Lei 10.257/2001 passe a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Art. 1° O art. 2° da Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
Art. 
2°................................................................................................................................... 
XIX – a adoção de práticas de construção sustentável; 
XX – divulgação, nos meios de comunicação, de práticas de construção sustentável; 
XXI – promoção de campanhas educativas periódicas para incentivar a população 
adotar práticas de construção sustentável; 
XXII – concessão de incentivos fiscais para a construção sustentável, conforme a 
realidade local. 
§ 1° Para efeitos dessa lei, práticas de construção sustentável são aquelas, adotadas 
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antes, durante ou após os trabalhos de construção, que utilizem matérias e técnicas 
de modo a se obter maior eficiência energética, menor consumo de água e menor 
impacto ambiental, bem como a proporcionar maior conforto térmico e melhor 
qualidade de vida aos moradores usuários de edificação. 
§ 2° Nas novas edificações de propriedade da União, serão adotadas as práticas de 
construção sustentável referidas no § 1° deste artigo, desde que técnica e 
economicamente viáveis. (COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, 2014, s.p.). 

 

Consoante justificativa da proposição do Senado em decorrência do grande número 

de edificações nos centros urbanos, há intensificação de fenômenos prejudiciais ao meio 

ambiente e à saúde humana, como as ilhas de calor, a poluição atmosférica, enchentes, 

desconforto térmico, erosão do solo e perda da vegetação e a adoção de novos padrões de 

construção que considerem que a sustentabilidade ambiental pode atenuar os mencionados 

impactos negativos. 

A proposta de alteração do Estatuto da Cidade sugere diretrizes gerais de política 

urbana, a serem executadas pelos municípios através da concessão de estímulos fiscais à 

adoção de técnicas de construções sustentáveis a exemplo de implantação de telhados verdes, 

utilização de sistemas de aproveitamento de energia solar, de águas pluviais e de reuso de 

água. 

Também foi proposta a promoção de campanhas educativas periódicas que 

divulguem práticas sustentáveis para a construção civil com o intuito de mobilizar a 

população. 

Ao apresentarem iniciativas legislativas relacionadas a incentivos econômicos para 

construções sustentáveis, os sete países apresentados (Alemanha, Argentina, Espanha, EUA, 

França, Itália e Portugal) e o Brasil demonstram alinhamento com a chamada “Economia 

Verde”, conceito lançado pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente), agência da ONU da qual os mencionados países são membros.  

Entretanto, no Brasil esse é um caminho que apenas se inicia, ainda havendo muito a 

percorrer. Em que pese a existência de projeto de lei para incluir no Estatuto da Cidade a 

temática das construções sustentáveis com a previsão de concessão de incentivos ficais para o 

uso, ainda não há nenhum dispositivo normativo em âmbito federal versando sobre a matéria. 

Com base no levantamento exposto, em termos de estados, apenas 7,69% apresentam 

iniciativas legislativas de incentivos econômicos para construções sustentáveis; e em relação 
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aos municípios, o número é ainda menor, 0,3% do total11, o que indica que a mobilização 

governamental em torno do tema ainda é bastante incipiente. 

A consolidação do uso das construções sustentáveis demanda maior 

comprometimento do poder público através da divulgação dos benefícios da redução dos 

impactos auferidos a partir dessa forma de construir e especialmente com a promulgação de 

legislações que tragam a previsão de concessão de incentivos econômicos para que se alcance 

um novo paradigma no desenvolvimento do setor da construção civil. 

 

                                                           
11 O Brasil é uma federação composta por 26 estados, um Distrito Federal e 5.570 municípios. No cálculo 
percentual citado o Distrito Federal não foi considerado. 
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5 ESTUDO DE CASO: IMPACTO DO BAIRRO BELVEDERE III E M BELO 

HORIZONTE/MG 

 

A ocupação do bairro Belvedere, localizado na zona sul da cidade de Belo Horizonte, 

no estado de Minas Gerais, Brasil, é um bom exemplo para ilustrar o tema tratado na presente 

dissertação, em virtude de retratar o oposto do que preconiza o conceito de construção 

sustentável. 

É de conhecimento notório dos habitantes de Belo Horizonte que a referida região é 

ocupada por luxuosas edificações pertencentes à população de classe com alto poder 

aquisitivo e está entre os bairros mais valorizados da capital mineira. Entretanto, o processo 

de construção das edificações que ali se alastraram desprezou os preceitos da construção 

sustentável. 

Nesse caso, as forças do mercado voltadas puramente aos interesses lucrativos 

corromperam a legislação vigente e se sobrepuseram a questões ambientais de extrema 

relevância para toda a capital mineira, gerando impactos que refletem em toda a cidade. 

 

5.1 Processo de criação do bairro 

 

Conforme historiado por Amorim (2007), a ocupação do bairro Belvedere se iniciou 

muito próxima à área tombada da Serra do Curral, a princípio através da construção de 

ocupações horizontais, uma vez que a legislação vigente à época proibia a verticalização no 

local. 

Conforme ressaltado por Hilgert et al. (2004), de acordo com a Lei n.º 4.034/85 

(LUOS), que dispunha sobre o uso e ocupação do solo urbano do município de Belo 

Horizonte, o bairro Belvedere foi aprovado como zona residencial, onde o modelo de 

assentamento destinava-se a habitações unifamiliares. 

A área compreendida pelo bairro divide-se em três partes denominadas Belvedere I, 

II e III, sendo que a urbanização das duas primeiras etapas ocorreu essencialmente através da 

construção de edificações baixas. 

Em 1988 o prefeito da capital de Minas Gerais aprovou irregularmente, sem qualquer 

estudo de viabilidade e impactos, planta apresentada por engenheiro responsável por 

empreendimento que modificava a forma de zoneamento até então estabelecida em lei, 
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passando a admitir construções residenciais multifamiliares verticais de alta densidade, 

construções verticais comerciais e até mesmo indústria de médio porte poluente e assim:  

 

O loteamento Belvedere III foi aprovado oficialmente no dia 5 de dezembro de 
1988, com assinatura do prefeito em exercício Sérgio Ferrara e do secretário Renato 
Nogueira. A autorização foi assinada na planta da própria empresa interessada e em 
uma folha de papel comum anexada ao processo e sem data, fato que não era 
procedimento corrente. (AMORIM, 2007, p. 78). 

 

Segundo Hilgert et al. (2004), ocorreram conflitos em torno da autorização do novo 

loteamento; de um lado estavam aqueles contrários à expansão do bairro (p. ex. Associação de 

Moradores, Promotores do Meio Ambiente, IPHAN, IEPHA) e em oposição grupos de 

interesse imobiliário e construtoras. 

Não obstante os vários protestos, os interesses econômicos foram priorizados, 

havendo êxito para que os empreendedores dessem início às obras. A partir de então se 

formalizou a construção da terceira etapa do bairro, denominada Belvedere III (FIG. 5). 

Nova infraestrutura marcada por intensa verticalização passou a ser implantada no 

local, alvo de grande especulação imobiliária devido a sua localização privilegiada no entorno 

da Serra do Curral (tombada desde 1960 pelo IPHAN), que possui valioso conteúdo 

paisagístico constituído pela vista para a serra, além de ser área de interesse ambiental que 

contém nascentes e grande biodiversidade. 

 

Figura 5 – Distribuição dos edifícios no bairro Belvedere III 

 
Fonte: TJMG. Ação Civil Pública 1808895-05.2011.8.13.0024, p. 1.699. 
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O bairro então deixa de ser exclusivamente residencial unifamiliar para comportar 

torres residenciais e comerciais e então uma série de impactos reflexos do alto adensamento e 

verticalização do bairro passaram a ser sentidos em toda a Belo Horizonte. 

 

5.2 Impactos ambientais decorrentes das edificações 

 

Os impactos gerados pela ocupação do bairro Belvedere III foram objeto de estudos 

especializados que abordaram a temática, permitindo melhor compreensão da gravidade de se 

construir apenas visando à lucratividade. 

A presente exposição dos principais impactos negativos decorrentes da verticalização 

do Belvedere III se orientou a partir de alguns desses estudos, conforme exposto a seguir. 

Cabe ressaltar que o loteamento do Belvedere III ocorreu em uma época em que 

ainda não havia Plano Diretor para o município de Belo Horizonte em que pese a 

obrigatoriedade (já existente à época) advinda do artigo 182, § 1º, da Constituição Federal, 

que dispõe que o instrumento é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes. 

Somente em 1996, quando o município teve aprovado seu Plano Diretor, e a Lei de 

Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (Lei n.º 7.166/96), é que o bairro Belvedere passou a 

ser tratado de forma mais restritiva, sendo enquadrado como zona de proteção. Contudo as 

legislações não bastaram para reprimir os interesses imobiliários pautados em critérios 

puramente econômicos. 

A implantação do Belvedere III situa-se na bacia hidrográfica do Córrego do 

Cercadinho. Segundo Amorim (2007), essa bacia é um dos mananciais de Belo Horizonte e de 

acordo com as características geológicas do local em questão (essencial para recarga de lençol 

freático que alimenta a bacia do Córrego do Cercadinho que ainda é o responsável pelo 

abastecimento de água de parte da região metropolitana de Belo Horizonte) a construção das 

edificações na região teve como consequência uma série de impactos negativos ao meio 

ambiente local. 

De acordo com estudo apresentado por Moreira et al. (2003) no X Simpósio 

Brasileiro de Geografia Aplicada, o referido loteamento resultou em uma intensa degradação 

do meio ambiente urbano, ocasionando problemas ambientais que refletem em toda a cidade. 

Os impactos destacados pelos autores vão desde a destruição da vegetação local até a lesão ao 

patrimônio natural e cultural, uma vez que a verticalização do bairro obstruiu a vista para a 
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Serra do Curral. 

A construção dos empreendimentos demandou a realização de aterros e 

terraplanagem, o que contribuiu para descaracterização da paisagem natural, além de acarretar 

no transporte de sedimentos para o sistema de drenagem pluvial local. 

Moreira et al. (2003) também constataram, a partir de trabalho de campo, a emissão 

de efluentes (óleos e graxas) na rede pluvial, lançados pelo sistema viário local e por postos 

de combustível que, embora realizem a filtragem para separar sólidos da água, acabam por 

lançar resíduos líquidos oriundos de produtos químicos como sabão e detergentes. De acordo 

com os autores: 

 

Tudo que é lançado no sistema de drenagem pluvial vai diretamente para a lagoa e 
posteriormente para o Córrego do Cercadinho. Além da água de chuva, todo efluente 
que escorre para Lagoa Seca infiltra e abastece o sistema de aquífero, contaminando 
as águas subterrâneas. Existem vários dutos que deságuam na Lagoa, inclusive um 
referente ao BH Shopping. (MOREIRA et al., 2003, p. 827). 

 

A Lagoa Seca é um reservatório urbano para controle de cheias. Popularmente 

conhecido como “piscinão do Belvedere”, tem como função atrasar a ida da água das chuvas 

para o esgoto pluvial, detendo ou retendo a água para reduzir o efeito das enchentes em áreas 

urbanas; no local onde a estrutura foi implementada é mantida uma praça arborizada. 

A impermeabilização do solo devido à construção das edificações no Belvedere III 

também acarreta grande prejuízo ao meio ambiente, haja vista inviabilizar a infiltração de 

água de chuva, quebrando o ciclo natural de recarga dos aquíferos e o abastecimento da bacia 

hidrográfica do Córrego do Cercadinho (MOREIRA et al., 2003). 

Houve também lesão ao patrimônio paisagístico da Serra do Curral, uma vez que 

com a construção das edificações a vista da serra foi encoberta. Esse impacto foi objeto de 

Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

(MPMG) contra empresas responsáveis pelo loteamento da área e o município de Belo 

Horizonte (por ter aprovado o empreendimento de parcelamento do solo localizado no 

entorno da Serra do Curral sem prévia autorização do IPHAN). 

A referida ACP de nº 0024.11.180.889-5 foi julgada procedente em julho de 2017, 

reconhecendo a degradação do patrimônio paisagístico da serra consistente na introdução de 

elementos estranhos à estrutura de bem protegido, bem como com a construção de inúmeras 

torres de apartamentos no entorno imediato da área tombada. 

Os réus foram condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e 
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morais e o município de Belo Horizonte de se abster de aprovar novos projetos para 

edificações ou empreendimentos de qualquer natureza no entorno da Serra do Curral. 

Ante o enorme proveito econômico obtido à época com o parcelamento do 

loteamento aprovado de forma irregular, a indenização fixada correspondeu à quantia de R$ 

15.000.000,00 (quinze milhões de reais) a título de danos morais coletivos a serem revertidos 

para o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos e para o Conselho Estadual de Direitos 

Difusos, além de R$ 12.870.700,00 (doze milhões, oitocentos e setenta mil e setecentos reais) 

por danos materiais. Não obstante a condenação judicial, os danos causados pelos altos 

edifícios localizados no bairro Belvedere III são irreversíveis, sendo improvável que alguma 

conduta seja capaz de retornar o bem ambiental ao estado anterior, recompondo a degradação 

causada. 

Em que pese o objeto da referida ACP versar exclusivamente acerca dos danos 

paisagísticos, que também estão entre os princípios da construção sustentável, naquela ação 

foram suscitadas outras questões que, apesar de terem sido impugnadas e excluídas da 

discussão por não constituírem objeto da lide, foram matéria de perícia oficial. No laudo 

pericial oficial – anexado ao final deste trabalho – elaborado por perito engenheiro ambiental 

foi ressaltado que as condições de conforto ambiental das áreas urbanas são garantidas 

especialmente pela ventilação natural, que mantém a qualidade e umidade relativa do ar. 

A altura dos edifícios é capaz de alterar a dinâmica de movimentação do ar, sendo 

que a aglomeração de edificações verticais provoca a diminuição da velocidade dos ventos, 

causando desarmonia no aquecimento das superfícies expostas à radiação solar. 

Elementos do desenho urbano como a forma e disposição das edificações, a 

orientação das ruas e as áreas verdes disponíveis, bem como a densidade populacional da área 

urbanizada, podem modificar as condições locais dos ventos, favorecendo o acúmulo de calor 

nas áreas urbanas e resultando em uma temperatura mais elevada que as temperaturas das 

áreas de entorno. Isso resulta no efeito denominado ilha de calor, que é potencializado pelo 

clima tropical. O expert relatou que, no caso de Belo Horizonte, além do clima tropical de 

altitude e topografia irregular, o efeito de sobreaquecimento e de mudança no clima é 

resultado da ocupação inadequada dos vales, áreas de encostas, canalização de leitos de rios, 

áreas verdes insuficientes como no caso do loteamento do Belvedere III, que prejudica a 

preservação dos canais locais de vento, modificando toda a dinâmica natural. 

Em estudo de variação da velocidade dos ventos em decorrência de ocupações 
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urbanas, Ferreira (2009) apresentou que houve na região do Belvedere, após a construção das 

edificações, uma redução na velocidade dos ventos, o que demonstra as consequências de 

mudança de uso do solo de uma região que inicialmente era coberta por vegetação rasteira de 

pequeno porte e passou a comportar grandes edificações compostas por múltiplos pavimentos. 

As conclusões da perícia oficial realizada em decorrência da ACP apontaram que 

processos de verticalização e impermeabilização do solo, em qualquer situação, possuem 

como consequência a alteração local da temperatura, umidade, radiação, direção e velocidade 

dos ventos e que a área onde se localiza o bairro Belvedere III possui um elevado potencial de 

recarga de aquífero. Contudo, ante a impermeabilização ocorrida com as construções, o 

abastecimento desses reservatórios restou prejudicado, além de obstruírem a visibilidade da 

Serra do Curral. 

O conjunto de edificações localizadas no denominado Belvedere III contraria os 

princípios da construção sustentável, uma vez que foram completamente desconsideradas as 

condições do entorno, não havendo qualquer iniciativa para reduzir possíveis impactos antes 

ou mesmo após a implantação do bairro. 

Os obstáculos relacionados à paisagem, temperaturas, concentração de calor e falta 

de integração dos empreendimentos ao meio ambiente local eram previsíveis e foram 

suscitados à época por profissionais que atestavam o alto risco de danos ambientais em 

decorrência das construções naquela região. Entretanto o empreendimento obteve aprovação, 

contrariando a legislação vigente. 

O presente estudo de caso retrata a lógica capitalista baseada em um paradigma 

utilitarista do meio ambiente. Os danos ambientais causados foram punidos com a fixação de 

uma indenização que, apesar de aparentar ser significativa, por representar uma cifra em 

milhões, é insignificante ante os prejuízos causados, que sequer podem ser mensurados, 

quanto menos revertidos. Observa-se na maioria dos casos de degradação ao meio ambiente a 

incidência do princípio do poluidor-pagador representado pelo método de reparação 

econômica para os danos causados com caráter repressivo, objetivando a internalização dos 

custos sociais pelos causadores dos danos. 

Todavia, para se alcançar o desenvolvimento sustentável tão almejado na atualidade, 

será necessário transcender o paradigma utilitarista para um paradigma de racionalidade 

ambiental, em que a lógica não seja a repressão ante condutas ambientalmente incorretas, mas 

de incentivos de ordem econômica para condutas que se prestem a proteger o meio ambiente. 
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6 INCENTIVOS ECONÔMICOS COMO INSTRUMENTOS DE EFETIV AÇÃO DA 

RACIONALIDADE AMBIENTAL E DA ECONOMIA VERDE NO SETO R DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Conforme exposto no terceiro capítulo, a indústria da construção civil já dispõe de 

técnicas para se desenvolver com sustentabilidade, combinando crescimento econômico com 

preservação ambiental. 

Atualmente é possível observar iniciativas do Poder Público e dos agentes privados – 

como a promulgação de leis que preveem a concessão de incentivos econômicos para 

construções sustentáveis e com a crescente demanda pelas certificações verdes, 

respectivamente – não obstante ser indiscutível a necessidade de grandes avanços nesse 

sentido. 

Conforme ressaltado pela Confederação Nacional da Indústria – CNI (2012), o tema 

da sustentabilidade permeia diversos segmentos industriais, sendo trabalhado distintamente 

por cada um, de acordo com suas especificidades. No entanto a busca da eficiência no uso dos 

recursos deve ser objetivo comum de todos os setores. 

Incentivos ao desenvolvimento de tecnologias e a articulação entre os setores público 

e privado, bem como a participação da sociedade civil, são estratégias fundamentais para se 

alcançar modelos mais sustentáveis de produção. 

O processo de inserção de sustentabilidade na construção civil brasileira que 

gradativamente (ainda que de maneira tímida) vem sendo incorporado no cotidiano das 

empresas tem suas raízes no início da preocupação ambiental em âmbito mundial. 

O cenário de exploração desenfreada e leviana dos recursos naturais disponíveis 

começa a ser questionado inicialmente na década de 60 com o Clube de Roma, constituído em 

1968, na cidade de Roma, composto por cientistas industriais e políticos que já discutiam 

naquela época questões relacionadas aos limites do crescimento econômico ante a finitude dos 

recursos naturais (CERESÉR, 2013). 

Para Costa (2010), a publicação em 1962 do livro Primavera Silenciosa, de Rachel 

Carson, também merece reconhecimento entre os marcos iniciais das discussões ambientais, 

uma vez que nessa publicação a autora trouxe à tona a questão do enorme potencial nocivo 

dos pesticidas. Entretanto a origem da preocupação com o meio ambiente remonta aos 

primórdios da evolução humana e como bem apontado por Ceresér (2013) em um dos 



57 

 

primeiros códigos de normas de que se tem conhecimento, o Código de Hammurabi, datado 

do século XVII a.C, já havia elementos de proteção ambiental. De acordo com o autor: 

 

O aludido diploma legal contém um expressivo número de normas que vislumbram 
questões inerentes à utilização da terra, ou seja, de conteúdo agrário, mas que 
também possuem elementos de proteção ambiental. É de se ter, ainda, que o referido 
Código possui outras normas, não tão específicas quanto as supracitadas, mas de 
relevante valor à proteção do meio ambiente, especialmente em relação a proteção 
da terra. Isso se deu, pois Hammurabi possuía o temor de que a terra não fosse 
trabalhada, ficasse no ócio. (CERESÉR, 2013, p. 103-104). 

 

Apesar de já existir certa preocupação com as questões ambientais, o assunto ainda 

era tratado de maneira esparsa até o ano de 1972, quando ocorreu na Suécia, na cidade de 

Estocolmo, a primeira Conferência Internacional sobre meio ambiente, denominada 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. 

A Conferência de Estocolmo teve o desenvolvimento econômico como principal 

foco e apesar de na época a visão dos países em desenvolvimento privilegiar o crescimento 

econômico à preservação ambiental, essa conferência foi a inspiração para as ocorridas 

posteriormente. Isso porque os países participantes entenderam pela necessidade de criação de 

dispositivos institucionais e financeiros para estimular ações para proteção e melhoria do 

meio ambiente humano (MATTHES, 2011). 

A despeito de naquela ocasião ainda não ter sido possível o estabelecimento de metas 

concretas a serem cumpridas pelos países, um importante passo foi dado com a produção da 

Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, e a criação do Programa das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, também conhecido como PNUMA (CERESÉR, 2013, p. 

107). 

Posteriormente, no ano de 1992, a Conferência Internacional das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, popularmente 

denominada Eco 92 ou Cúpula da Terra, foi responsável pela consagração da busca pelo 

desenvolvimento sustentável. Nela foram definidas políticas ambientais a serem implantadas 

no decorrer do século XXI. 

A Eco 92 gerou uma série de resultados positivos, como documentos indicativos de 

princípios a serem adotados pelos países participantes, dentre eles a Agenda 21, que 

representa um importante plano de ação a ser incorporado em escala global, nacional e local 

pelos governos e sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio 
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ambiente a fim de conciliar as necessidades socioeconômicas aos recursos naturais 

disponíveis. 

Passados dez anos da realização dessa convenção, exatamente no ano de 2002, a 

ONU propiciou novo encontro em âmbito internacional, que se passou na África do Sul, em 

Johannesburgo: a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável ou Rio + 10 teve como 

ponto central a busca pela implementação da Agenda 21. “A diferença maior entre a ECO-92 

e a Rio + 10 é que a primeira tinha como objetivo, à época, formar conceitos, ao passo que a 

Rio + 10 visava a implementação desses conceitos mediante metas e ações, no sentido de 

evitar retrocessos.” (COSTA, 2010, p. 43). 

E em 2012, novamente na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 20, assim denominada por 

marcar 20 anos de realização da Rio 92.  

Na Conferência Rio+20, foi discutida a iniciativa de Economia Verde, lançada pelo 

PNUMA. De acordo com a proposta, esse modelo de economia será o motor do 

desenvolvimento sustentável, responsável pela reorientação da atual economia para promover 

investimentos em tecnologia verde, sendo necessário também desenvolver a atual política 

tributária, fazendo prevalecer uma forma de tributação que incentive a sustentabilidade. 

(MONTERO, 2014). 

Pode-se dizer que desde a Rio 92, a Agenda 21 foi ganhando contornos mais 

definidos e práticos, uma vez que começou a ser aplicada em diversos contextos específicos 

das diversas agendas locais e setoriais, inclusive para o setor da construção civil. 

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria – CNI e a Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção – CBIC (2012), para o setor da construção civil há três 

importantes interpretações da Agenda 21: 

 

A primeira é a Agenda Habitat II, assinada na Conferência das Nações Unidas, 
realizada em Istambul, em 1996. O documento traça um plano prático com 
abordagens e estratégias para o desenvolvimento sustentável das áreas urbanas do 
planeta. Os dois principais objetivos da Agenda Habitat II são a oferta de moradia 
adequada para todos e a construção dos assentamentos sustentáveis em um mundo 
urbano. 
A segunda é a CIB Agenda 21 on Sustainable Construction (Agenda 21 para 
Construção Sustentável), de 2000, que contempla medidas para redução de impactos 
por meio de alterações na forma como os edifícios são projetados, construídos e 
gerenciados ao longo do tempo. A Agenda 21 para construção sustentável expõe o 
impacto ambiental que ocorre em toda cadeia produtiva, desde a concepção dos 
edifícios até a demolição. Mas indica também a mudança substancial de 
concretização (tardia) ocorrida desde a última década do século passado que levou à 
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realização de estudos sistemáticos com resultados mensuráveis, como por exemplo, 
a redução de perdas de energia e a reciclagem. 
Há ainda a CIB/UNEP a Agenda 21 for Sustaninable Construction on Developing 
Countries, de 2002, que representa uma evolução do documento descrito acima e 
procura dar foco à realidade dos países em desenvolvimento, observando os desafios 
específicos que surgem nestes locais. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA 
INDÚSTRIA; CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 
2012, p. 27-28). 

 

As referidas agendas ambientais basicamente traçam diretrizes para políticas a serem 

observadas pelo poder público e pelo setor privado, e neste processo de conscientização 

atualmente já é possível verificar o aumento da popularidade das chamadas edificações 

verdes. 

Atualmente o meio ambiente equilibrado constitui um direito fundamental no 

ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal de 1988, além de possuir menções 

esparsas ao longo do texto, dedicou capítulo próprio ao tema, correspondente ao artigo 225, 

que dispôs expressamente sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Matthes (2011) bem observa que o artigo 225 da Constituição Federal é 

contemporâneo por estar em consonância com a preocupação internacional em relação ao 

meio ambiente, destacando que nesse dispositivo há “a primazia da preservação do meio 

ambiente em face à repressão. Apesar da previsão de cominação de penas administrativas, 

civis e penais aos infratores, o objetivo primordial desse texto, destinado ao meio ambiente, é 

a preservação.” (MATTHES, 2011, p. 52). 

O autor assim conclui em razão de emanarem dos parágrafos do artigo 225 normas 

como: solidariedade na proteção do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, precaução e 

preservação ambiental, exigência de estudo prévio de impacto ambiental, além da afirmação 

dos princípios da educação e da informação. 

E nesse contexto de primazia pela preservação em lugar da repressão, encontra-se o 

fundamento legal para utilização dos incentivos econômicos em favor da preservação 

ambiental, que advém do próprio texto constitucional, uma vez que o artigo 225 estabelece o 

dever do Poder Público de defender e preservar o meio ambiente, o artigo 170 dispõe da 

defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica, e o artigo 174 legitima a 

possibilidade de intervenção estatal na ordem econômica, através de fiscalização, incentivos e 

planejamento. 

A utilização de incentivos econômicos como elementos de regulação ambiental está 

em total consonância com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado além de ir ao encontro da Teoria da Racionalidade Ambiental desenvolvida por 

Enrique Leff. De acordo com o autor: 

 

A questão ambiental estabelece assim a necessidade de introduzir reformas 
democráticas no Estado, de incorporar normas ecológicas ao processo econômico e 
de criar novas técnicas para controlar os efeitos contaminantes e dissolver as 
externalidades socioambientais geradas pela lógica do capital. (LEFF, 2009, p. 133). 

 

A racionalidade ambiental está em oposição à racionalidade capitalista. Enquanto a 

última se submete às exigências do mercado, de dominação da natureza de maneira 

predatória, de produção frenética e destrutiva, ignorando o meio ambiente em busca do 

desenvolvimento, a primeira pressupõe a convivência harmônica entre os meios de produção e 

a natureza, exigindo formas alternativas de desenvolvimento. 

Leff (2009) questiona o processo de urbanização como símbolo de progresso, o 

afirmando como insustentável na medida em que percebe a cidade como local de degradação, 

resultante de seus processos de transformação. Segundo o autor: 

 

É a condição tanto das construções agrícolas (Ackerbau), como das edificações 
urbanas. As condições econômicas determinam tanto as formas de cultivo no campo, 
como a valorização do solo urbano, os estilos arquitetônicos e as tecnologias edílicas 
da cidade. Entretanto, não há processo mais entropizante que o urbano. [...] Neste 
sentido, a urbanização acarreta um conjunto de processos de transformação 
tecnológica e de consumo que implicam uma produção crescente da entropia. Como 
tal, o processo de urbanização é insustentável. (LEFF, 2009, p. 288-289). 

 

A racionalidade ambiental se presta a fornecer uma nova perspectiva para se pensar 

em um processo de construção da cidade (meio ambiente artificial). Estruturado numa base de 

sustentação ecológica, Leff (2009) reconhece que a construção de uma racionalidade 

ambiental resulta de um conjunto de processos que interagem, é um processo de transição 

para um futuro sustentável que exige mudança de valores que darão suporte a novas 

estratégias produtivas. Segundo o autor: 

 

O princípio da sustentabilidade surge no contexto da globalização como a marca de 
um limite e o sinal que reorienta o processo civilizatório da humanidade. A crise 
ambiental veio questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos que 
impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico, negando a natureza. A 
sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério normativo para a 
reconstrução da ordem econômica, como condição para sobrevivência humana e um 
suporte para chegar a um desenvolvimento duradouro, questionando as próprias 
bases da produção. (LEFF, 2009, p. 15). 
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O pensamento de Leff em muito se aproxima dos ditames da economia verde, uma 

vez que, de acordo com Rodrigues e Lumertz (2014), ela contempla a existência de limites 

para a produção humana, reconhecendo que, apesar de as necessidades do ser humano serem 

infindáveis, os recursos disponíveis no planeta são limitados. 

Dessa maneira, a economia verde pressupõe um novo modelo de desenvolvimento 

que harmonize o crescimento econômico à preservação ecológica. Trata-se de um modelo 

alternativo baseado em tecnologias mais limpas em que o crescimento econômico tenha como 

fundamento a preservação do meio ambiente. 

Devido à extensa cadeia produtiva da construção civil, o setor possui um papel 

estratégico para o crescimento econômico, constituindo-se de base do desenvolvimento da 

infraestrutura do país. Apesar de todos os desafios relacionados à questão ambiental 

envolvidos na produção imobiliária, a indústria da construção pode contribuir para viabilizar a 

economia verde pautada na racionalidade ambiental, promovendo o desenvolvimento urbano 

em consonância com o bem-estar do meio ambiente ao se utilizar das construções 

sustentáveis. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As edificações são parte integrante do meio ambiente em seu aspecto artificial. Em 

que pese possuírem inúmeros benefícios, geram impactos ambientais negativos, a exemplo do 

consumo de recursos naturais como energia elétrica e água, além de acarretarem 

impermeabilização de terrenos, alteração da paisagem, do microclima e supressão da 

vegetação. 

Partindo-se do pressuposto de que o equilíbrio do meio ambiente urbano proporciona 

qualidade de vida aos seus habitantes, as medidas de sustentabilidade implantadas nesse 

contexto são de grande valia para se alcançar melhorias ambientais. 

A concretização do desenvolvimento sustentável no meio urbano se dá a partir de 

atividades específicas que unidas tomarão proporção capaz de influenciar positivamente o 

meio ambiente em todos os seus aspectos. 

Nessa perspectiva, tem-se que o setor da construção civil é uma atividade apta a 

contribuir para o bem-estar ambiental. Assim, buscou-se apresentar as construções 

sustentáveis como uma alternativa para auxiliar na concretização do desenvolvimento 

sustentável no meio ambiente urbano. 

As medidas de sustentabilidade a serem utilizadas durante a realização de uma 

construção sustentável, bem como os princípios balizadores pertinentes a essa forma de 

construir apresentados, demonstram que já existem técnicas viáveis a serem implantadas pelo 

setor da construção civil. 

Espelhando-se em parâmetros internacionais, o setor da construção civil nacional já 

faz uso dos chamados selos verdes para certificação da qualidade ambiental das edificações 

tendo inclusive desenvolvido certificações próprias. Entretanto o processo desse tipo de 

certificação é voluntário e bastante pontual, o que não contribui para uma verdadeira 

incorporação do conceito de sustentabilidade às edificações.  

O Direito Ambiental, através dos incentivos econômicos, pode contribuir com a 

inclusão dessa temática ao cotidiano do setor da construção civil. E de fato foram constatadas 

contribuições nesse sentido quando se verificaram iniciativas legislativas em âmbito nacional 

voltadas à concessão de incentivos para estimular o uso de técnicas sustentáveis nas 

edificações. 

Observou-se que no contexto nacional o objeto dos incentivos apresenta maior 
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variedade quando comparados às iniciativas legislativas dos outros países expostos, uma vez 

que, enquanto nestes basicamente evidenciou-se a preocupação comum com a questão 

energética, no Brasil os incentivos possuem objetivos diversificados que abrangem a 

reutilização de águas, reciclagem, cobertura vegetal, áreas permeáveis, como também a 

economia de energia. 

Contudo, no Brasil esse é um caminho que apenas se inicia. Ainda há muito a 

percorrer, haja vista serem poucos os dispositivos legislativos voltados à temática, bem como 

não existir nada de concreto em âmbito federal, em que pese a tramitação de projeto de lei 

para alteração do Estatuto da Cidade para incluir como diretriz geral da política urbana a 

adoção de práticas de construção sustentável, bem como a concessão de incentivos fiscais 

para tanto. 

A consolidação do uso das construções sustentáveis demanda maior 

comprometimento do poder público através da ampliação de dispositivos de concessão de 

incentivos econômicos voltados à temática e da divulgação dos benefícios da redução dos 

impactos auferidos a partir da utilização das construções sustentáveis. 

Através do estudo de um caso concreto, relacionado aos impactos ambientais gerados 

com a construção de edificações no bairro Belvedere III, localizado em Belo Horizonte, 

retrataram-se os efeitos decorrentes de construções “insustentáveis” em que houve a 

prevalência da lógica capitalista baseada em um paradigma utilitarista do meio ambiente, 

evidenciando-se a necessidade de estabelecer novo paradigma no desenvolvimento do setor da 

construção civil. 

Baseando-se na teoria da racionalidade ambiental de Enrique Leff bem como no 

conceito de economia verde, conclui-se que a adoção de um novo paradigma que inclua o 

bem-estar ambiental é necessária para se alcançar o desenvolvimento sustentável no âmbito 

da construção civil, sendo que os incentivos econômicos são de grande valia para auxiliar na 

incorporação desse conceito. 

 



64 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACSERALD, Henri. Desregulamentação, contradições espaciais e sustentabilidade urbana. 
Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, n. 107, p.25-38, jul/dez. 2004. 
Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/pdf/revista_PR/107/henri.pdf>. Acesso em: 23 
abr. 2018. 
 
AMORIM, Flávia Pereira. Belvedere III: um estudo de caso sobre a influência do mercado 
imobiliário na produção da paisagem e espaços urbanos. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2007. Disponível em: <http://objdig.ufrj.br 
/21/teses/680789.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2018. 
 
BAHIA. Lei n.º 13.233/2015, de 12 de janeiro de 2015. Institui a Política Estadual de 
Pagamento por Serviços Ambientais, o Programa Estadual de Pagamento por Serviços 
Ambientais e dá outras providências. Palácio do Governo do Estado da Bahia, 12 de janeiro 
de 2015. Disponível em: < http://aiba.org.br/wp-content/uploads/2014/10/LEI-N-13-233-
PSA.pdf>. Acesso em: 2 maio 2018. 
 
BORGES, Alexandre Walmott; MELLO, Giovanna Cunha; OLIVEIRA, Mário Ângelo. 
Mecanismos garantidores do direito fundamental ao ambiente na política nacional de resíduos 
sólidos: análise dos princípios do poluidor-pagador e do protetor-recebedor. Revista Veredas 
do Direito, v. 7, n. 13/14, p. 191-212, jan./dez. 2010. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado Federal, 1988. 
 
BRASIL. Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios.  Diário Oficial da União, 27 out. 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm>. Acesso em: 2 maio 2018. 
 
BRASIL. Lei n.° 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Vade 
Mecum Saraiva. 23.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1.485. 
 
BRASIL. Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, 11 jul. 2001.  
 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Selo Casa Azul. Disponível em: 
<http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/produtos-servicos/selo-casa-
azul/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 16 abr. 2018. 



65 

 

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO.  Mapeamento de 
incentivos econômicos para a construção sustentável.  Florianópolis: CBIC, 2015. 
Disponível em: <http://www.cbic.org.br/migracao/sites/default/files/Mapeamento% 
20de%20Incentivos%20Econ%C3%B4micos%20para%20a%20Constru%C3%A7%C3%A3o
%20Sustent%C3%A1vel%20-%20Vers%C3%A3o%20Final.pdf >. Acesso em: 7 fev. 2018. 
 
CARVALHO, Newton Teixeira; KLEINRATH, Stella de Moura. Sustentabilidade ambiental. 
In: RIOS, Mariza; CARVALHO, Newton Teixeira; KLEINRATH, Stella de Moura (Orgs.).  
A cidade real e a cidade ideal. Belo Horizonte: Del Rey, 2014. p. 69-96. 
 
CAVALCANTE, Denise Lucena. Avanços da tributação ambiental no Brasil. In: BOIX, 
Rodolfo R. Salassa (Coord.). Políticas de protección ambiental en el siglo XXI: medidas 
tributarias, contaminación ambiental y empresa. Librería Bosch, 2013, p. 81-110. 
 
CAVALCANTI, Clóvis. Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. 
São Paulo: Cortez, 1997. 
 
CERESÉR, Cassiano Portela. Função ambiental da propriedade rural e dos contratos 
agrários. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2013. 
 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA. Projeto de 
Lei do Senado nº 252, de 2014. Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, para instituir 
a adoção de práticas de construção sustentável na política urbana. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1648412&>. 
Acesso em: 5 jun. 2018. 
 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA; CÂMARA BRASILEIRA DA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. Construção Verde: desenvolvimento com 
sustentabilidade. Brasília: CNI, 2012. Disponível em: <http://arquivos.portaldaindustria. 
com.br/app/conteudo_18/2013/09/23/4970/20131002175850295139e.pdf>. Acesso em: 23 
maio 2018.  
 
CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL. Condutas de 
sustentabilidade. Disponível em: <http://www.cbcs.org.br/website/condutas-de-
sustentabilidade/show.asp?ppgCode=2AF07A75-7E4C-426B-BF7A-C2F925B2B065>. 
Acesso em: 17 abr. 2018. 
 
CONTO, Vanessa de; OLIVEIRA, Marcos Lucas de; RUPPENTHAL, Janis Elisa. 
Certificações ambientais: contribuição à sustentabilidade na construção civil no Brasil. 
Revista GEPROS - Gestão da Produção, Operações e Sistemas, Bauru, n. 4, p. 100-127, 
out./dez. 2017. Disponível em: <http://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/article/ 
view/1749>. Acesso em: 16 abr. 2018. 
 
COSTA, Beatriz Souza. Meio ambiente como direito à vida: Brasil, Portugal, Espanha.  
Belo Horizonte: O Lutador, 2010. 
 
DERANI, Cristiane; JODAS, Natália. Pagamento por serviços ambientais (PSA) e a 
racionalidade ambiental: aproximações. ScientiaIuris, Londrina, v. 19, n. 1, p.9-27,  



66 

 

jun. 2015. 
 
FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1981. 
 
FERNANDES, José Luiz et al. Um estudo da produção mais limpa na gestão ambiental. 
Revista Augustus, v. 20, n. 39, p. 52-64, jan./jun. 2015. 
 
FERREIRA, Daniele Gomes. O uso do solo e os padrões de vento: o caso da cidade de Belo 
Horizonte, MG: Escola de Arquitetura. 2009. 135 f. Dissertação (Mestrado).  Universidade 
Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/ 
bitstream/handle/1843/MMMD-8P9H6L/ferreira_dg_dissertacao.pdf?sequence=1>. Acesso 
em: 12 jun. 2018. 
 
FERREIRA, João Sette Whitaker; FERRARA, Luciana. A formulação de uma nova matriz 
urbana no Brasil, baseada na justiça socioambiental. In: Sustentabilidade urbana: impactos 
do desenvolvimento econômico e suas consequências sobre o processo de urbanização em 
países emergentes [S.l: s.n.], 2015. Disponível em: <http://bdpi.usp.br/item/002767565>. 
Acesso em: 19 jun. 2018. 
 
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 10.ed. re., 
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; FERREIRA, Renata Marques. Direito ambiental 
tributário . 2.ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
FONSECA, Jaquiel Robimson Hammes da. Intervenção econômica e os incentivos fiscais 
ambientais. Diritto & Diritti – Rivista Giuridica Elettronica , 2010. Disponível em: 
<https://www.diritto.it/intervencao-economica-e-os-incentivos-fiscais-ambientais/>. Acesso 
em: 16 maio 2018. 
 
GRUMBERG, Paula Regina Mendes; MEDEIROS, Marcelo Henrique Farias de; TAVARES, 
Sérgio Fernando. Certificação ambiental de habitações: comparação entre LEED for homes, 
processo AQUA e Selo Casa Azul. Revista Ambiente & Sociedade, São Paulo, n. 2, v. 
XVII, p. 195-214, abr./jun. 2014. Disponível em: <http://www.redalyc.org/html 
/317/31731560013/>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
 
HILGERT, Nédia Andréa; KLUG, Letícia Baccalli; PAIXÃO, Luiz Andrés. A “criação” do 
bairro Belvedere III em Belo Horizonte: inovação espacial, valorização imobiliária e 
instrumentos urbanísticos. 2004. In: Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da 
Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Disponível em: <http://www.cedeplar.ufmg.br 
/diamantina2004/textos/D04A070.PDF>. Acesso em: 7 jun. 2018. 
 
LEFF, Enrique. Aventuras de la epistemología ambiental: de la articulación de ciências al 
diálogo de saberes. Madrid: Siglo XXI, 2011. 
 
LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. Tradução de Sandra Velenzuela. 5.ed. São Paulo: 
Cortez, 2010. 



67 

 

 
LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 
Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. 7.ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 
LIMA, André de; MARTINIANO, Cyro Alexander de Azevedo. As “externalidades” no 
meio ambiente decorrentes do processo produtivo à luz do princípio da reparação 
integral. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI. Disponível em: 
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/dasuj89a/61YqF46Bkk9MXLFG.pdf>. 
Acesso em: 30 abr. 2018. 
 
LIMA, Patrícia Helen. Projeto sustentável: exigência para o século XXI: percepção do 
projeto sustentável na produção imobiliária atual. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 2009. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-27042010-100121/pt-br.php>. 
Acesso em: 11 abr. 2018. 
 
LOPES, Anaísa Filmiano Andrade; POMPEU, Diogo Sá da Silva. Ecoeficiência como 
estratégia de gestão para a sustentabilidade empresarial: uma análise da empresa noocity. 
Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 11, n. 9, p. 1-15, 2015. Disponível em: 
<https://www.amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/forum_ambiental/article/viewF
ile/1167/1190>. Acesso em: 5 maio 2018. 
 
MARANHÃO. Lei n.º 10.259, de 16 de junho de 2015. Programa de Desenvolvimento 
Industrial e de Integração Econômica do Estado do Maranhão - MAIS EMPRESAS, revoga a 
Lei nº 9.121, de 4 de março de 2010, e dá outras providências. Palácio do Governo do estado 
do Maranhão, São Luís, 16 de junho de 2015. 
 
MARQUES, José Roberto. Meio ambiente urbano. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2010. 
 
MATTHES, Rafael Antonietti. Extrafiscalidade como instrumento de proteção ambiental no 
Brasil. Revista Veredas do Direito, v. 8, n. 16, p. 47-62, jul./dez. 2011. 
 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agenda 21. Disponível em: <http://www.mma. 
gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Construções sustentáveis. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/item/10317-eixos-
tem%C3%A1ticos-constru%C3%A7%C3%B5es-sustent%C3%A1veis>. Acesso em: 8 abr. 
2018. 
 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Construção sustentável. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/urbanismo-
sustentavel/constru%C3%A7%C3%A3o-sustent%C3%A1vel>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
 
MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. Tributação ambiental: reflexões sobre a introdução da 
variável ambiental no sistema tributário. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
MOREIRA, S. J. M. et al. Estudos dos impactos ambientais causados pelo uso e ocupação do 



68 

 

solo no bairro Belvedere III. In: X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA 
APLICADA. Anais... Rio de Janeiro, UFRJ, set. 2003, v. 1, 823-830. Disponível em: 
<http://www.cibergeo.org/XSBGFA/eixo3/3.3/056/056.htm>. Acesso em: 9 jun. 2018. 
 
NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. A ONU e o meio ambiente. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso em: 22 mar. 2018. 
 
NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e 
disciplina jurídica. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
OLIVEIRA, Vivian Moreno de. Sistemas de Certificação Ambiental e a Norma Brasileira 
de Desempenho. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ambiente 
Construído da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. 2014. 
Disponível em: <http://www.ufjf.br/ambienteconstruido/files/2015/06/Vivian-Moreno-de-
Oliveira.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2018. 
 
PEIXOTO, Gabriela Costa Cruz Cunha. Análise econômica do Direito Ambiental: aplicação 
das teorias de Pigou e Coase. Revista Direito e Liberdade, v. 15, n. 3, p. 31-48, set/dez. 
2013. Disponível em: <http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_ 
direito_e_liberdade/article/viewFile/551/523>. Acesso em: 23 jun. 2018. 
 
RAMOS, José Eduardo Silvério. Tributação ambiental: IPTU e o meio ambiente urbano. 
Belo Horizonte: Fórum, 2011. 
 
REZENDE, Elcio Nacur; STUMPF, Paulo Umberto (Coord.). Temas de direito ambiental e 
desenvolvimento sustentável. Belo Horizonte: Editora O Lutador, 2010. 142 p.  
 
RODRIGUES, Isabel Nader; LUMERTZ, Eduardo Só dos Santos. A economia verde como 
vetor do desenvolvimento sustentável. Revista Veredas do Direito, v. 11, n. 21, p. 107-134, 
jan/jun. 2014.  
 
SANTOS, Ângela dos; AGUIRRE, Débora; CANALLI, Natália. O ciclo de vida das 
edificações. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS. 
5. 2016. Disponível em: <https://www.imed.edu.br/Uploads/5_SICS_paper_44_ 
version_1.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2018. 
 
SATTERTHWAITE, David. Como as cidades podem contribuir para o Desenvolvimento 
Sustentável. In: MENEGAT, Rualdo; ALMEIDA, Gerson (Org.). Desenvolvimento 
sustentável e gestão ambiental nas cidades, estratégias a partir de Porto Alegre. Porto 
Alegre: UFRGS Editora, 2004, p. 129-167. 
 
SERRADOR, Marcos Eduardo. Sustentabilidade em arquitetura: referências para projeto. 
Dissertação (Mestrado). Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia 
de São Carlos, Universidade de São Paulo. 2008. Disponível em: <http://www.teses.usp.br 
/teses/disponiveis/18/18141/tde-17022009-140800/pt-br.php>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
 
SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental constitucional. 10.ed. São Paulo: Malheiros 
Editores Ltda., 2013. 



69 

 

 
SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico brasileiro. 7.ed. São Paulo: Malheiros Editores 
Ltda., 2012. 
 
SOUZA, Paulo Roberto Pereira de. Os princípios do Direito Ambiental como instrumentos de 
efetivação da sustentabilidade do desenvolvimento econômico. Revista Veredas do Direito, 
v. 13, n. 26, p. 289-317, maio/ago. 2016. 
 
VALENTINI, Fernanda; FALCÃO, Daniel. Sustentabilidade na construção civil: vantagens 
da ecoeficiência. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA LARES, 15, 2015, São Paulo, 
SP. Disponível em: <lares.org.br/Anais2015/artigos/1177-1281-1-RV.docx>. Acesso em: 10 
abr. 2018. 
 
VANIN, Fábio Scopel. Os desafios da gestão democrática da cidade na garantia de um 
município ambientalmente sustentável: apontamentos sobre a audiência pública e os 
Conselhos de Desenvolvimento Urbano. Revista Direitos Fundamentais e Democracia. 
Curitiba, n. 12, p. 125-142, jul. 2012. 
 
VASCONCELOS, Fernanda Carla Wasner et al. Ocupação do bairro Belvedere III: histórico 
e aspectos legais. Belo Horizonte/Minas Gerais/Brasil. Revista Geográfica de América 
Central, número especial, p. 1 -15, 2011. Disponível em: <http://revistas.una.ac.cr/index.php 
/geografica/article/view/2196/2092>. Acesso em: 7 jun. 2018. 
 
VECHI, Nivea Regina Gallo; GALLARDO, Amarilis Lucia Castelli Figueiredo; TEIXEIRA, 
Cláudia Echenvengua. Aspectos ambientais do setor da construção civil: roteiro para adoção 
de sistema de gestão ambiental pelas pequenas e médias empresas de prestação de serviços. 
Revista Eletrônica Sistemas & Gestão. Niterói, n. 1, v. 11. 2016. Disponível em: 
<http://www.revistasg.uff.br/index.php/sg/article/view/733/402>. Acesso em: 22 abr. 2018. 
 
VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: 
Garamond Universitária, 2010. 
 
VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo: Editora 
Senac São Paulo, 2010. 
 
WANCLAWOVSKY, Edna dos Santos Alvarenga; ALVES, Salete Martins. As construções 
sustentáveis e o desenvolvimento sustentável do habitat humano. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 30, 2010, São Carlos, SP. Maturidade e 
desafios da Engenharia de Produção: competitividade das empresas, condições de trabalho, 
meio ambiente. 2010. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2010_TN_ 
STO_123_795_16033.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2018. 
 



70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO – LAUDO PERICIAL DOS IMPACTOS DO BAIRRO BELVE DERE,  

BELO HORIZONTE/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 



72 

 

 

 



73 

 

 



74 

 

 



75 

 

 



76 

 

 

 



77 

 

 



78 

 

 



79 

 



80 

 

 



81 

 



82 

 



83 

 



84 

 



85 

 



86 

 



87 

 



88 

 



89 

 



90 

 



91 

 



92 

 



93 

 



94 

 



95 

 



96 

 

 


