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Resumo: O presente artigo traz uma análise sobre os impactos das agendas internacionais
sobre meio ambiente e mudança climática no processo de financeirização das cidades, a
partir da territorialização de pactos e convenções internacionais em normativas locais. A
nova agenda urbana e as convenções sobre o clima incentivam o uso de instrumentos de
financeirização  da  natureza  (compensações  ambientais)  e  da  cidade  (megaprojetos
urbanos,  PPPs)  que  reforçam  o  discurso  de  Curitiba  como  cidade-modelo  e  capital
ecológica. Visando aferir como a agenda internacional impacta na normativa local, analisou-
se as inovações urbanísticas e modificações legislativas dos últimos anos na cidade de
Curitiba, assim como o discurso utilizado para fundamentá-las. A partir da investigação das
mudanças introduzidas como inovação, sob o discurso da sustentabilidade, vê-se como os
pactos  internacionais  territorializam  nas  cidades  e  contribuem  para  a  conformação  do
espaço sob a ótica da financeirização.
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Abstract:  This  article  bring  an  analysis  of  the  impacts  of  international  agendas  on
environment  and  climate  change  in  the  process  of  financialization  of  cities,  from  the
territorialisation of international conventions and pacts to local regulations. The new urban
agenda and the conventions on climate encourage the use of instruments of financialization
of  nature  (environmental  compensations)  and  of  city  (urban  megaprojects,  PPPs)  that
reinforce Curitiba's discourse as a model city and ecological capital. Aiming to assess how
the international agenda impacts on local regulations, we analyzed the urban innovations
and legislative changes of the last years in the city of Curitiba, as well as the discourse used
to justify them. From the investigation of the changes introduced as innovation, under the
discourse of sustainability, one sees how the international pacts territorialize in the cities and
contribute to the conformation of the space from the perspective of the financialization
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1. INTRODUÇÃO

A financeirização da natureza através da introdução de instrumentos da economia

verde no planejamento e gestão urbana impacta fortemente as cidades, local  de grande

concorrência  por  recursos  naturais,  incluindo  a  terra  urbana.  Esse  processo  de

mercantilização de bens comuns limita o acesso daqueles que não têm como competir no

mercado como consumidores,  retirando direitos e fomentando desigualdades.  O discurso

ambiental  aplicado  ao  planejamento urbano reforça  o  caráter  técnico  em detrimento  da

democratização  da  política  urbana,  despolitiza  debates  em  torno  de  problemas  sócio-

ambientais e leva a instâncias do mercado as decisões sobre a produção do espaço urbano

e o acesso aos recursos naturais.

Para  compreender  esse  cenário,  foi  necessário  preliminarmente  uma  análise  da

forma corporativa assumida pela gestão das cidades e suas principais características dentro

da  perspectiva  da  economia  verde,  o  que  demonstrou  a  associação  dos  discursos  da

sustentabilidade  urbana  ao  planejamento  empresarial,  uma  vez  que  o  status  “cidade

sustentável” torna-se um meio de atrair investimentos no contexto de competitividade entre

cidades. 

Em seguida, investigou-se o conteúdo dos pactos e convenções internacionais que

relacionam mudanças  climáticas,  meio ambiente e política urbana e  o modo como esta

agenda internacional reflete na gestão das cidades no Brasil a partir do estudo do caso de

Curitiba.  Nos  espaços  de  negociação mundial,  o  discurso  ambiental  é  incorporado  nas

diretrizes  de  produção  das  cidades  para  legitimar  os  interesses  de  continuidade  do

desenvolvimento preconizado  pela  Agenda 21,  resultado da Conferência  da ONU sobre

Desenvolvimento e Meio Ambiente. Essa agenda aos poucos foi adaptada em diferentes

escalas, refletindo-se e encontrando legitimidade no discurso hegemônico e no arcabouço

jurídico-político,  que responde às exigências do mercado com a criação de instrumentos

para negociar. 

Por  fim,  passa-se  a  análise  de  como  as  inovações  institucionais  e  legislativas

relacionadas à financeirização da política urbana impactam a cidade de Curitiba que, a partir

da  construção  de  um discurso  de  city  marketing como  capital  ecológica,  projeta-se  na

vanguarda da aplicação das agendas internacionais. Com a tradição de experimentação de

instrumentos  urbanísticos  inovadores,  vê-se  que  o  retorno  a  agenda  ambiental  como

prioridade no planejamento urbano,  agora com o viés  da economia verde,  garante uma

aproximação  com  a  pauta  internacional,  além  de  manter  a  cultura  da  inovação  no

planejamento. Esse discurso foi repetido no processo de debate da revisão do Plano Diretor

e fomentou normativas, regulamentos e iniciativas que projetam Curitiba como Smart City ou
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ainda, cidade resiliente, termos da vanguarda do urbanismo presentes na agenda urbana

recém firmada na Conferência das Nações Unidas Habitat-III.

2. OBJETIVO

A presente pesquisa buscou analisar os impactos das agendas internacionais sobre

meio ambiente e mudança climática no processo de financeirização das cidades, a partir da

territorialização  de  pactos  e  convenções  internacionais  em  normativas  locais.  A  nova

agenda  urbana  e  as  convenções  sobre  o  clima  incentivam  o  uso  de  instrumentos  de

financeirização  da  natureza  (compensações  ambientais)  e  da  cidade  (megaprojetos

urbanos,  PPPs)  que  reforçam  o  discurso  de  Curitiba  como  cidade-modelo  e  capital

ecológica.  Para  isso,  pretendeu-se  realizar  uma  investigação  sobre  as  inovações

urbanísticas e modificações legislativas dos últimos 2 anos na cidade de Curitiba, assim

como o discurso utilizado para fundamentá-las.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. O Paradoxo da Cidade Neoliberal Sustentável

O paradigma ambiental incorporado às ações do Estado e estratégias do mercado é

uma das marcas atuais do neoliberalismo e da globalização para o planejamento e gestão

dos territórios. Se antes o discurso ambiental representava uma crítica às consequências da

urbanização desordenada e ao modelo de desenvolvimento predatório, hoje é parte desse

desenvolvimento, o que passou a ser denominado “ecologismo de resultados”, tecnicista e

pragmático, que busca neutralizar as lutas ambientais (ACSELRAD, 2010).

O neoliberalismo orienta o processo de globalização e molda o pensamento único

que  fundamenta  a  produção  do  território,  transformando  o  discurso  ambiental  em

instrumento de legitimação de novas formas de produção do espaço urbano, que assume

uma nova configuração, de acordo com os interesses e demandas do setor imobiliário em

acordo com agentes públicos. 

Nesse  contexto,  o  desenvolvimento  sustentável,  embora  seja  um  conceito  em

disputa,  é utilizado para a construção de um city marketing para criar falsos consensos

sobre um pensamento único em torno de quais são as exigências do futuro para as cidades.

Tal conceito cumpre um papel ideológico: legitimar práticas - o que o futuro supostamente

exige - e encobrir interesses econômicos, que visam avançar na financeirização do espaço

urbano.
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Esse processo ficou conhecido como “paradoxo da cidade neoliberal sustentável”,

isto é, as condições de reprodução da cidade neoliberal, “ao mesmo tempo em que geram

as  causas  fundamentais  da problemática ambiental  urbana,  incorporam a mesma como

mecanismo de sua própria legitimação e manutenção” (RIBEIRO, 2012, p. 20). Além disso,

essa fórmula “sustentável” aplicada ao planejamento e gestão das cidades tem se mostrado

um verdadeiro obstáculo para a concretização das diretrizes constitucionais e do Estatuto da

Cidade.

3.2. Territorialização dos Pactos e Convenções Internacionais 

Após décadas de realização de diversas conferências internacionais sobre o clima e

o meio ambiente, tais como as Conferências Mundiais de Desenvolvimento e Meio Ambiente

–  Rio  92  e  Rio  +20  e  as  Conferências  das  Partes  sobre  Mudanças  Climáticas  e  da

Diversidade Biológica, ao contrário do que as promessas e medidas adotadas anunciam, os

resultados de tais negociações tem levado  a um processo de mercantilização dos bens

comuns e da natureza. Nesses espaços, o mercado disputa as agendas ao se colocar como

portador  da  resolução  dos  problemas  ambientais,  através  de  negócios  e  mecanismos

financeiros sob a perspectiva da “economia verde”. 

Diante das projeções dos efeitos do aquecimento global sobre as cidades, torna-se

crescente  o  número  de  países  signatários  da  Convenção  do  Clima  e  da  Diversidade

Biológica  e interessados nas metas do desenvolvimento sustentável  da Oganização das

Nações  Unidas.  A  Convenção-Quadro  das  Nações  Unidas  sobre  Mudanças  Climáticas

(CQNUMC),  que  começou  a  vigorar  em  1994,  estabelece  como  principal  objetivo  no

enfrentamento às mudanças do clima a estabilização da concentração de gases de efeito

estufa (GEE), sobretudo através da redução da emissão de carbono. Desde então, a métrica

do  carbono  passou  a  ser  um fator  definidor  das  economias  e  um meio  de  negociar  e

mercantilizar  internacionalmente  o  atingimento  das  metas  de combate  às  mudanças  do

clima, o que se intensificou com o Protocolo de Quioto e, posteriormente, com o acordo

global sobre o clima, estabelecido na Conferência das Partes da Convenção, realizada em

2015, a COP21-Paris. 

Há, nessas convenções,  uma grande centralidade às propostas corporativas e de

mercado  para  o  combate  às  mudanças  climáticas  e  problemas  ambientais,  que  visam

transferir ao mercado tanto o cumprimento dos objetivos de redução de emissões de gases

de efeito estufa quanto o uso sustentável  e a conservação da biodiversidade. Dentre os

instrumentos da economia verde que contribuem para o comércio de emissões de carbono,

destacam-se  os  chamados  Pagamentos  por  Serviços  Ambientais  (PSA)  e  os  “ajustes

tecnológicos”.
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Isso ocorre através, por exemplo, do estímulo a serviços ambientais, como o REDD+

(Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal), instrumento previsto

na Convenção do Clima. Trata-se de créditos que dão o “direito de poluir”, adquiridos por

países, sobretudo do hemisfério norte, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de

efeito estufa sem alterar seus modos de produção e consumo. Assim, o cumprimento das

metas estabelecidas nesses espaços internacionais  para a redução dos gases de efeito

estufa são alcançadas pelos países que podem pagar pelo “direito de poluir”, transformando

o fator climático em um grande negócio global. 

3.3. Impactos dos Acordos Internacionais na Política Urbana de Curitiba

Analisar o impacto da agenda internacional no município de Curitiba traz aspectos

elucidativos ao debate, uma vez que o city marketing de capital ecológica coloca a cidade na

vanguarda da incorporação das novas agendas, apesar de possuir uma política urbana que

acentua contradições socioambientais. Com a tradição de experimentação de instrumentos

urbanísticos  inovadores,  vê-se  que  o  retorno  a  agenda  ambiental  como  prioridade  no

planejamento urbano, agora com o viés da economia verde, garante uma aproximação com

a pauta internacional, além de manter a cultura da inovação no planejamento. 

Esse discurso foi  repetido  no  processo de  revisão  do Plano  Diretor,  e  fomentou

normativas,  regulamentos  e  iniciativas  que  projetam  Curitiba  como  Smart  City/cidade

inteligente ou ainda, cidade resiliente, conceitos que representam uma estratégia de solução

e gerenciamento de problemas urbanos, sobretudo a partir da informatização de dados e

criação de tecnologias que auxiliem na eficiência dos serviços. 

A  cidade,  que  é  sede  do  maior  evento  da América  Latina  para  a  promoção de

soluções  urbanas  sustentáveis  –  Smart  City  Business  America  Congress  &  Expo3,,  foi

considerada em 2016 a cidade mais sustentável  da América Latina,  segundo o relatório

Green City  Index  (Índice  Verde  de  Cidades),  realizado  pela  Siemens com a  Economist

Intelligence  Unit4.No  mesmo  ano,  a  cidade  ganhou  o  prêmio  internacional  de

sustentabilidade  pelo  programa  Agricultura  Urbana,  considerado  inspiração  para  outras

cidades no cumprimento aos objetivos estabelecidos na Convenção do Clima.5

3 INSTITUTO  SMART  CITY  BUSINESS  AMERICA.  Quem  somos.  Disponível  em:
<http://smartcitybusiness.com.br/home/quem-somos/> Acesso em 10 de fevereiro de 2017. 
4O GLOBO. Curitiba é a cidade mais sustentável  da América Latina,  diz relatório.  Disponível  em:
<http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/curitiba-a-cidade-mais-sustentavel-da-america-latina-diz-
relatorio-14977530> Acesso em 10 de fevereiro de 2017.
5 PREFEITURA DE CURITIBA. Prefeitura de Curitiba ganha prêmio internacional de sustentabilidade
pelo  programa  Agricultura  Urbana.  Disponível  em:  <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-
ganha-premio-internacional-de-sustentabilidade-pelo-programa-agricultura-urbana/40686>   Acesso
em: 02 de fevereiro de 2017.
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4. METODOLOGIA

A pesquisa se dividiu em duas etapas: a primeira parte foi exploratória, consistindo

na análise das alterações urbanísticas realizadas em Curitiba nos últimos dois anos, a fim

de mapear os instrumentos inovadores introduzidos na política urbana identificáveis como

mecanismos de  financeirização  da  natureza.  A segunda etapa consistiu  em analisar   o

discurso  utilizado  pelos  agentes  públicos  na  fundamentação  dos  processos  de

regulamentação  dos  instrumentos,  visando  traçar  um  paralelo  com  as  diretrizes  das

agendas internacionais que fomentam e estimulam a adoção de mecanismos da economia

verde.  Dentre  as  fontes  da  investigação,  foram  utilizados  dados  primários  (legislação,

entrevistas, matérias jornalísticas) e dados secundários (bibliografia especializada).

5. RESULTADOS OBTIDOS

A partir da análise dos discursos oficiais que nortearam as mudanças legislativas dos

últimos dois anos em Curitiba, bem como a legislação em vigor, constatou-se uma série de

elementos  que  encontram  correlação  com  as  agendas  internacionais  relacionadas  a

mudanças  climáticas  e  meio  ambiente.  A  estratégia  político-empresarial  da  cidade

corresponde a matriz discursiva que repercute a nível internacional a partir do uso de termos

como  “sinergia”,  “resiliência”,  “eficiência”,  “responsabilidade”,  que  correspondem  às

nomenclaturas da vanguarda do urbanismo presentes nas convenções internacionais sobre

clima e meio ambiente e na agenda urbana recém firmada na ONU Habitat-III. 

A incorporação da matriz discursiva da sustentabilidade urbana no planejamento e

gestão da cidade é permeado de contradições,  conforme aponta Rosa Moura (2001) ao

demonstrar  o  abismo  existente  entre  a  imagem  projetada  de  cidade  sustentável  e  a

realidade da Curitiba e seu entorno, que conta com problemas sócio-ambientais tão vastos

quanto em outras regiões metropolitanas brasileiras. Assim, embora a cidade conte com

intervenções técnicas inovadoras, a sustentabilidade é tratada como um diferencial positivo

no contexto de competitividade entre cidades para atração de investimentos, em detrimento

de  seu  tratamento  como  direito  fundamental  para  a  qualidade  de  vida  urbana.  Tais

tendências “verdes” podem ser encontradas em diversas normativas e instrumentos criados

nos últimos anos em Curitiba, tais como os elencados nas próximas subseções. 

5.1. Plano Diretor de Curitiba 2015-2025
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A lógica “verde” chegou no Plano Diretor de Curitiba, que passou por um processo

de  revisão  no  ano  de  2015  (Lei  nº  14.771/2015),  tendo  como  um  de  seus  pilares  a

adaptação às mudanças climáticas e a promoção do “desenvolvimento urbano dentro da

perspectiva da economia verde e criativa.”6 A lei incorpora termos como “resiliência” (art. 14,

XV, art. 62, XXXIII, art. 128) e “cidade inteligente” (art. 13, XIV) dentro de suas diretrizes,

além de tratar dos “serviços ambientais dos ecossistemas” (art. 64, art. 66, I, II, § 1º).  A lei

prevê,  ainda,  em  seu  art.  66,  que  o  município  estabelecerá  em  instrumento  próprio  o

Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e o Plano de Mitigação e Adaptação das

Mudanças do Clima. 

Esse processo buscou, ainda, adequar o Plano Diretor às leis federais relacionadas

ao meio ambiente, o que se materializou em artigos relacionados a mudanças climáticas,

pagamentos por serviços ambientais, agricultura urbana, conforto ambiental e unidades de

conservação. A lei  prevê,  em seu art.  66, que o município estabelecerá em instrumento

próprio  o  Programa de  Pagamento  por  Serviços  Ambientais  e  o  Plano  de  Mitigação e

Adaptação  das  Mudanças  do  Clima.  Durante  o  processo  de  revisão,  indicadores  de

sustentabilidade foram utilizados como critérios de julgamento das propostas da sociedade

para a cidade, reforçando a supremacia do saber técnico em detrimento da democracia e

efetiva participação social.7 

5.2. Gestão de Resíduos Sólidos e os Pagamentos por Serviços Ambientais

 A  crescente  produção  de  resíduos  sólidos  nas  cidades  demanda  inovação  nos

programas de  gestão.  Todavia,  o  programa de  coleta  seletiva  de  Curitiba  se  destina  a

reciclagem de apenas 5,7% do material coletado, além de haver problemas para o custeio

do serviço.8 Para enfrentar esse desafio, a prefeitura lançou um programa de Pagamento

por Serviço Ambiental  -  PSA para catadores de materiais recicláveis,  que passam a ter

status de “agentes ambientais”. De acordo com o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (IPEA, 2010, p. 34), a reciclagem determina a diminuição de demanda

de recursos naturais e se relaciona a economia de energia e aos danos ambientais evitados,

bem como contribui para a “regulagem do clima”.

6 PREFEITURA DE CURITIBA. Plano Diretor prepara Curitiba para mudanças climáticas e economia
sustentável. Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/plano-diretor-prepara-curitiba-para-
mudancas-climaticas-e-economia-sustentavel/35890> Acesso em: 10 de fevereiro de 2017.
7 TERRA DE DIREITOS. Financeirização da natureza e cidades é tema de debate do Grupo Carta de
Belém.  Disponível  em:  http://terradedireitos.org.br/2016/10/03/carta-de-belem-financeirizacao-da-
natureza-e-as-cidades-e-tema-de-debate-do-grupo-carta-de-belem/
8 GAZETA DO POVO. Apesar da fama do Lixo que não é Lixo, Curitiba recicla apenas 5,7% do que é
coletado. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/apesar-da-fama-do-lixo-
que-nao-e-lixo-curitiba-recicla-apenas-57-do-que-e-coletado-1pupphy5f2wzt6dyphvxajj99>  Acesso
em: 12 de fevereiro de 2017.
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5.3. Agenda do Clima no Planejamento e Gestão de Curitiba

Embora ainda sejam incipientes os planos e legislação específicos sobre mudanças

climáticas nas cidades brasileiras, há em Curitiba importantes inovações relacionadas ao

tema, alinhando-se às agendas internacionais. No ano de 2009, por meio do Decreto n°

1.186, foi instituído o Fórum Curitiba sobre Mudanças Climáticas, bem como o Plano de

Ação prevendo ações que incluem, dentre outras, a definição das quantidades de carbono

contidas nas florestas naturais, consideradas importantes reservatórios desse elemento, de

acordo  com metodologias  estabelecidas  pelo  Painel  Intergovernamental  para  Mudanças

Climáticas, órgão de assessoramento científico da Organização das Nações Unidas – ONU

(ICLEI-Brasil;  PREFEITURA DE CURITIBA,  2015).  A  cidade  ainda  participa  do  Projeto

Promovendo  Estratégias  de  Desenvolvimento  Urbano  de  Baixo  Carbono em Economias

Emergentes (URBAN LEDS) em parceria com o ICLEI, ONU-HABITAT e financiado pela

Comissão Europeia, com o objetivo de guiar ações futuras para promover estratégias de

desenvolvimento de baixo carbono, bem como contribuir para alcançar a meta nacional de

redução de GEE (ICLEI-Brasil; PREFEITURA DE CURITIBA, 2015).

Em  2015,  a  Prefeitura  de  Curitiba  em  parceria  com  o  ICLEI-Brasil  lançou  o

documento  Curitiba  –  Ações  estratégicas:  clima  e  resiliência,  no  qual  destaca  que

“conservação de ecossistemas naturais em ambientes urbanos e periurbanos é de suma

importância  para  diminuir  a  vulnerabilidade  das  cidades  aos  impactos  das  mudanças

climáticas” (ICLEI-Brasil; PREFEITURA DE CURITIBA, 2015). Para enfrentar esse desafio,

o documento estabelece estratégias relacionadas ao aumento da resiliência e à adoção de

alternativas  que  valorizam  os  sistemas  naturais,  como  a  adaptação  baseada  em

ecossistemas (AbE). 

5.4. Setor imobiliário, Certificação Verde e Certificados de Potencial Construtivo 

Com relação à tendência do setor imobiliário de apropriação do discurso ambiental

como  estratégia  de  marketing,  em  Curitiba  também  é  possível  encontrar  condomínios

horizontais e verticais e centros comerciais com a marca “verde”. Esses empreendimentos

são construídos de modo fragmentado, sem um diálogo entre o poder público, a sociedade

civil  e  o  setor  privado.  Nesse  processo,  as  agências  de  certificação  em  “construção

sustentável”  desempenham  um  papel  fundamental  para  canalizar  o  discurso  ambiental

hegemônico,  ao  lado  do  Conselho  Brasileiro  de  Construção Sustentável  (CBCS).  Estas

agências são responsáveis por atestar o potencial sustentável da construção, influindo na

agregação de valor  à empresa  (RIBEIRO, 2012,  p  212).  Em 2011,  a  cidade ganhou o

primeiro  edifício  sustentável,  com  certificação  Leed  (Leadership  in  Energy  and
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Environmental Design), o empreendimento Office Park, após avaliação do conselho norte

americano de prédios verdes, a USGBC (United States Green Building).9  Este conselho

concede selos às edificações que apresentem mecanismos para o melhor aproveitamento

de recursos hídricos, energéticos e materiais, com o objetivo de reduzir o desperdício.

5.5. Projetos de Renovação Urbana e Parcerias Público-privadas

A partir  da ideia  de  ineficiência  do  Estado,  utiliza-se o  argumento  da  “eficiência

ambiental” para legitimar o estabelecimento de Parcerias Público Privadas (PPPs). Dentre

os  exemplos  dessas  parcerias  com  a  roupagem  “verde”,  destacam-se  os  projetos  de

renovação  urbana,  como o  Linha  Verde Sustentável,  que  em parceria  com a  iniciativa

privada  e  o  setor  acadêmico,  objetiva  tornar  a  Linha  verde  um grande  “laboratório  de

tecnologia  e  renovação  urbana”,  a  partir  da  “implantação  de  redes  de  dados  de  alta

velocidade, empreendimentos imobiliários com painéis de energia solar, canaletas de ônibus

elétricos ou híbridos, semáforos e iluminação inteligentes”.10 Ainda, na legislação em vigor, a

Lei  complementar  nº  89/2014  promove  o  estímulo  ao  empreendedorismo  e  ao

desenvolvimento sustentável do município de Curitiba, ao conceder tratamento diferenciado

e  simplificado  às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  com  o  objetivo  de

“ampliação  da  eficiência  das  políticas  públicas,  o  incentivo  à  inovação  tecnológica  e  o

estímulo à economia criativa, economia verde e economia digital” (Art. 9°). 

5.6. Reservas Particulares do Patrimônio Natural

A capital do Paraná também é modelo na criação de reservas privadas de proteção

ambiental,  chamadas  de  Reservas  Particulares  do  Patrimônio  Natural  (RPPN),  com  o

objetivo  de  “conservar  a  diversidade  biológica  nas  propriedades  particulares  urbanas

cobertas por vegetação nativa em bom estado de conservação” (CURITIBA, 2013, p. 5). Tal

instrumento  tem  destaque  uma  vez  que  a  maior  parte  da  área  verde  da  cidade  está

localizada  em  propriedades  privadas.11 Trata-se  da  única  categoria  de  Unidade  de

Conservação (UC) privada prevista no Sistema Nacional de UCs (SNUC), cuja criação é ato

voluntário do proprietário da área que visa preservar. Já existem quinze áreas protegidas,

9 GAZETA  DO  POVO.  Curitiba  entra  na  era  dos  edifícios  sustentáveis.  Disponível  em:
<http://www.gazetadopovo.com.br/imoveis/curitiba-entra-na-era-dos-edificios-sustentaveis-
bzdpadxtrbwh6ot16jzffnu4u> Acesso em 12 de fevereiro de 2017.
10 PREFEITURA DE CURITIBA.  Prefeitura  apresenta  estratégias  de cidade  inteligente  em evento
iCities.  Disponível  em:  <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-apresenta-estrategias-de-
cidade-inteligente-em-evento-icities/38418> Acesso em 12 de fevereiro de 2017.
11 MOBILIZA CURITIBA. Em Curitiba decisões ligadas ao meio ambiente são tomadas com pouca
transparência  e  participação  popular.  Disponível  em:
<http://www.mobilizacuritiba.org.br/2014/09/04/em-curitiba-decisoes-ligadas-ao-meio-ambiente-sao-
tomadas-com-pouca-transparencia-e-participacao-popular/> Acesso em: 15 de fevereiro de 2017. 
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com conexão entre estas UCs de forma a compor “corredores ecológicos” (CURITIBA, 2013,

P. 11).

A lei  que regulamenta as RPPNM foi aprovada em 2006 e reformulada em 2015

através da lei nº 14.587/201512, “em um arranjo que permite a venda do potencial construtivo

de  uma  área  bem  conservada  a  empreendimentos  imobiliários  em  outros  pontos  do

município”(CURITIBA, 2013, p. 11), isto é, transfere-se o direito de construir no local onde

será criada a reserva para outro sem restrições ambientais. A nova lei permite ainda que o

proprietário de uma RPPNM tenha a concessão do potencial construtivo renovada a cada 15

anos. A RPPNM é uma das áreas que podem gerar as Cotas de Reserva Ambiental (CRA),

título nominativo representativo de área com vegetação nativa, existente ou em processo de

recuperação  instituído  pelo  art.  44  do  Novo  Código  Florestal,  Lei  nº  12.651/2012.13 O

objetivo deste instrumento é estimular a preservação ambiental com um “prêmio” a quem

preservar  acima  do  percentual  mínimo  estabelecido.  Tal  preservação  pode  ser

comercializada em “bolsas de mercadorias de âmbito nacional ou sistema de registro e de

liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil”, nos termos do art.

47 da lei. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao ser aplicado à gestão urbana, os discursos da sustentabilidade são legitimados

ou deslegitimados a partir  de práticas e ações institucionais.  Os debates assumidos por

diversos  atores  locais  e  globais  assumem  diversos  tons,  desde  críticas  ao  modo  de

produção capitalista e divulgação de práticas transformadoras, até a inserção a adoção de

agendas  que  inserem a  questão  ambiental  dentro  dos  padrões  atuais  de  produção.  A

sustentabilidade é um termo em constante mutação e construção, que deve atentar-se às

especificidades de cada local. Ocorre que a importação dos modelos, em especial para o

contexto  urbano,  não  atenta  para  as  especificidades  das  cidades  brasileiras,  cujo

planejamento é marcado por desigualdades socioterritoriais, graves problemas ambientais,

nível baixo de democracia, cultura patrimonialista e concentração de terra e de poder. As

regiões  metropolitanas  brasileiras  concentram  grande  parte  dos  impactos  ambientais

decorrentes  das  mudanças  climáticas,  com  desastres  ambientais,  ilhas  de  calor,

12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. Nova lei torna mais atraente manter reserva particular
de  patrimônio  natural.  Disponível  em:  <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/nova-lei-torna-mais-
atraente-manter-reserva-particular-de-matrimonio-natural/35560>  Acesso  em:  12  de  fevereiro  de
2017.  
13 Art. 44.  É instituída a Cota de Reserva Ambiental - CRA, título nominativo representativo de área
com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação: 
(...)III - protegida na forma de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, nos termos do art. 21
da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000; 
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assoreamento  dos  rios,  enchentes  e  inundações,  agravamento  da  saúde  pública,  crise

hídrica e perda de biodiversidade. Tais questões devem ser levadas em consideração na

construção do que se entende por “cidade sustentável”. Portanto, não há fórmulas mágicas

que solucionem os enormes problemas socioambientais decorrentes de uma urbanização

excludente. 

Todavia,  a  tendência  global  sobre a  temática tem sido a  construção de  um  city

marketing  a  partir  da  imposição  de  um  pensamento  único  produzido  e  propagado  por

governos locais em parceira com instituições supranacionais. A associação das matrizes da

sustentabilidade  e  da  competitividade  nas  agendas  internacionais  de  desenvolvimento

refletem na formulação da Agenda 21 no Brasil, instaurando um discurso hegemônico para a

construção  de  supostos  consensos,   que  auxiliam  na  despolitização  dos  conflitos  e

problemas sociais.  É inegável  a importância de adoção de critérios socio-ambientais  no

planejamento e gestão urbana, todavia,  ao ser colocada como um diferencial positivo na

lógica competitiva entre cidades, a sustentabilidade deixa de ser tratada como um direito

fundamental atento às necessidades de cada local. A racionalidade que domina a produção

do  espaço  impõe  desafios  para  a  resolução  desses  problemas,  tornando  desigual  a

distribuição dos ônus e bônus ambientais, na medida em que a incorporação das exigências

do futuro ditadas pela agenda do clima foca no combate das consequências e não das

causas dos impactos ambientais.  

Nas políticas ambientais há uma tendência a cientifização e delegação de funções a

instituições de caráter para-estatal,  com a priorização da ação eficaz em detrimento dos

dispositivos democráticos e de organização da sociedade. Nesse cenário, a produção do

direito,  assim  como  do  espaço,  também  é  desigual.  Trata-se  de  um  instrumento  que

possibilita  estabelecer,  ao  menos  virtualmente,  os  limites  do  uso  e  exploração  do  solo

urbano e, simultaneamente, inventar valores-de-troca não previstos, o que gera conflito e

contradição. Assim, o poder público passa a ser cada vez mais colonizado pelo mercado,

aprofunda-se o processo de concentração fundiária, repercute nos preços da terra e tornam-

se nebulosas as fronteiras entre legalidade e ilegalidade ou entre público e privado. Quem

mais sofre criminalização por danos ambientais na cidade são os mais pobres, que não são,

nem de perto, os agentes poluidores. A população de baixa renda é justamente aquela que

enfrenta os desafios dos desastres e riscos ambientais, por estarem localizados em áreas

ambientalmente  frágeis  pela  ausência  de  políticas  de  popularização  do  acesso  à  terra

urbanizada.

No contexto da cidade de Curitiba, objeto da presente pesquisa, constatou-se que a

incorporação da matriz discursiva da sustentabilidade urbana no planejamento e gestão da

cidade é permeado de contradições, conforme aponta Rosa Moura (2001) ao demonstrar o
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abismo existente entre a imagem projetada de cidade sustentável e a realidade da Curitiba e

seu  entorno,  que  conta  com  problemas  sócio-ambientais  tão  vastos  quanto  em outras

regiões metropolitanas brasileiras. Assim, embora a cidade conte com intervenções técnicas

inovadoras,  a  sustentabilidade  é  tratada  como  um  diferencial  positivo  no  contexto  de

competitividade  entre  cidades  para  atração  de  investimentos,  em  detrimento  de  seu

tratamento como direito fundamental para a qualidade de vida urbana

Entretanto, essa cidade está em conflito. É preciso recusar tais tendências como o

único e inevitável caminho para solucionar os problemas ambientais e direcionar o olhar ao

acúmulo de experiências de movimentos sociais que lutam por justiça socio-ambiental.  A

resistência  está  no  território,  ruas,  ocupações,  assembleias  populares,  manifestações  e

protestos que tensionam a disputa pelo território e que reivindicam o direito de produzir o

espaço urbano, para além da lógica de consumo. Ainda, essa resistência não deve se limitar

a  uma  pauta  reativa,  sendo  imprescindível  um  debate  público  sobre  as  estratégias  de

enfrentamento da falta de recursos para a gestão os bens comuns,  que não podem se

resumir à mercantilização, concessão ou abandono. 
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