
O PAPEL DO ZONEAMENTO AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

154 
 

O PAPEL DO ZONEAMENTO AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 
THE ROLE OF ENVIRONMENTAL ZONING IN MUNICIPAL PLANNING 

 
CARINA SIQUEIRA DE SOUZA 

Graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade Tiradentes (2006) e em Direito pela 
Universidade Federal de Sergipe (2008), Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela 
Universidade Federal de Sergipe (2009). Atualmente é doutoranda em Engenharia Industrial.  

RESUMO 
 

As cidades, a partir do século XX, passaram a ser centro de geração de riquezas 
gerando aglomerações populacionais. Esse crescimento desenfreado provocou o 
surgimento de graves impactos ambientais por causa da má disposição de resíduos 
no meio ambiente. Para contornar esta situação, foram criadas algumas leis no 
Brasil na tentativa de minimizar os impactos e preservar o meio ambiente, criando 
instrumentos para ajudar no processo decisório do Poder Público, principalmente 
municipal, uma vez que este se encontra mais próximo dos problemas locais. Este 
artigo vai discutir aspectos gerais do Plano Diretor e o conceito, importância do 
zoneamento ambiental e qual o seu papel fundamental na elaboração do Plano 
Diretor, além de abordar o impacto provocado pela ausência do zoneamento 
ambiental na efetiva aplicação do Plano Diretor, baseado em pesquisa bibliográfica. 
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ABSTRACT 

 
Cities, from the twentieth century, became the center of wealth creation generating 
agglomerations. This rampant growth prompted the development of serious 
environmental impacts due to poor waste disposal in the environment. To get around 
this, some laws were created in Brazil in order to minimize impacts and preserve the 
environment, creating tools to aid in decision-making process of the Government, 
especially local, since it is closest to local problems. This article will discuss general 
aspects of the Plan and the concept, importance of environmental zoning and what is 
its role in drafting the Master Plan, and to discuss the impact caused by the absence 
of environmental zoning in the effective implementation of the Plan, based on 
literature 
 
Key words: 
Municipal planning, environmental zoning, Plan 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.154 a 175 Out/2013 | www.pidcc.com.br 



CARINA SIQUEIRA DE SOUZA | 155 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

No século XX, o sinônimo de desenvolvimento e de crescimento passou a 

ser a geração de riquezas geradas nas aglomerações urbanas. As áreas urbanas 

despontaram como força motora da economia local e regional, que acabaram 

suscitando o surgimento de uma crise da civilização, questionando as práticas 

econômicas e tecnológicas dominantes. 

O crescimento vivenciado pelas cidades culminou numa série de 

questões, dentre elas a ambiental, que possuiu como foco o crescimento e 

ocupação indiscriminada do território com o auxílio de tecnologias pouco adaptadas 

às condições locais e que não levavam em consideração o meio ambiente, o qual, 

na maioria dos casos, serviu e ainda serve de depósito para os resíduos gerados 

pelas atividades humanas.  

Não se pode negar que o desenvolvimento dos últimos 50 anos trouxe 

benefícios para a humanidade, mas o modo como essa prática vem comprometendo 

o meio ambiente afeta a qualidade de vida da população. O preço do 

desenvolvimento acelerado é alto em termos ambientais, ameaçando as gerações 

futuras em virtude da possível escassez de recursos naturais. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que trata a 

Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 255, é uma tentativa 

de preservar o meio ambiente, bem como de impedir a proliferação dos danos 

ambientais causados por pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. A maioria dos 

problemas ambientais identificados está intrinsecamente ligada a problemas de 

gerenciamento por parte do Poder Público, uma vez que não leva em consideração 

aspectos ambientais durante o a fase de planejamento. 

O documento no qual se encontra traçado todo o planejamento municipal 

é o Plano Diretor que dispõe sobre diretrizes estratégicas para desenvolvimento 

urbano e econômico da cidade e orienta os investimentos públicos. A elaboração do 

Plano Diretor é extremamente complexa e envolve uma equipe multidisciplinar, além 

do uso de uma série de instrumentos, dentre eles o zoneamento ambiental. 
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O zoneamento ambiental é um instrumento bastante interessante e pouco 

utilizado pelos municípios brasileiros, sendo assim, este trabalho tem como objetivo 

explorar o papel deste instrumento no Planejamento Municipal, demonstrando os 

benefícios administrativos que o município terá em termos sociais, ambientais e 

econômicos. 

Este artigo foi embasado teoricamente através de pesquisa bibliográfica e 

nele são discutidos aspectos gerais do Plano Diretor e o conceito, importância do 

zoneamento ambiental e qual o seu papel fundamental na elaboração do Plano 

Diretor. Outro ponto também abordado é qual o impacto provocado pela ausência do 

zoneamento ambiental na efetiva aplicação do Plano Diretor.  
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1. PLANEJAMENTO MUNICIPAL 
 

 

O planejamento municipal é concretizado através de uma política de 

desenvolvimento traçada pelo Plano Diretor, que é criado a partir de lei municipal e 

dispõe sobre diretrizes estratégicas para desenvolvimento urbano e econômico da 

cidade e orienta os investimentos públicos (SIRVINSKAS, 2006). O planejamento 

urbano envolve a elaboração de normas legais que o normatizem e que incluam a 

participação e intervenção da comunidade e entidades para ajudar a encontrar os 

pontos críticos no desenvolvimento da cidade. 

Para Green (2002) apud Segundo (2003): 

 
O planejamento urbano do Município deve ser capaz de pensar a cidade 
estrategicamente, garantindo um processo permanente de discussão e 
análise das questões urbanas e suas contradições inerentes, de forma a 
permitir o envolvimento de seus cidadãos. 

 

Ainda discutindo as finalidades do planejamento urbano municipal, 

Segundo (2003) destaca que este deve: 

 
Operacionalizar mecanismos e instrumentos que impulsionem o 
desenvolvimento urbano, fomentando e antecipando ações, bem como 
promovendo iniciativas compartilhadas que intensifiquem as relações do 
Estado com a iniciativa privada direcionando para uma melhor qualidade de 
vida. 

 

O planejamento é um processo contínuo, o que exige que seus objetivos 

sejam alterados com o decorrer do tempo, assim como as políticas necessárias para 

sua prática. Portanto, inclui também a ação política, já que se propõe a intervir no 
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jogo de interesses de uma realidade (MORAIS, 2002). Tatiana Batistela (2007) 

considera o planejamento um instrumento auxiliar a tomada de decisões, por isso os 

aspectos ambientais devem ser inseridos no âmago de sua estrutura para que 

possam influenciar essas decisões e não serem considerados apenas a posteriori 

para evidenciar problemas e gerar mitigações. 

O planejamento urbano municipal encontra-se previsto na Constituição 

Federal de 1988 no capítulo que trata sobre os municípios e seu objetivo é estimular 

o crescimento econômico sem, contudo, excluir a preservação do meio ambiente, a 

necessidade de assegurar dignidade à pessoa humana e a possibilidade de 

participação da comunidade na elaboração do próprio planejamento urbano 

(SEGUNDO, 2003). 

Para se alcançar um planejamento que englobe todas as necessidades 

municipais, alguns instrumentos podem ser trabalhados para assegurar a melhoria 

da qualidade de vida da população. O art 4, inc III, da lei 10.257/2001, conhecido 

como Estatuto da Cidade, apresenta um conjunto de instrumentos necessários à 

implementação e efetivação da política urbana. Em se tratando do planejamento 

municipal, foram elencados instrumentos especiais como: a) Plano Diretor; b) 

disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; c) zoneamento 

ambiental; d) plano plurianual; e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; f) 

gestão orçamentária participativa; g) planos, programas e projetos setoriais; h) 

planos de desenvolvimento econômico e social. 

É interessante frisar que, conforme destaca Antunes (2009), o Estatuto da 

Cidade preocupou-se em evitar a superposição de instrumentos jurídicos, 

institucionais ou técnicos, uma vez que destacou que os instrumentos mencionados 

no art 4º da referida lei se regeriam pela legislação que lhes é própria. 
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2. PLANO DIRETOR 
 

 

Segundo Meirelles (2006), o Plano Diretor é um complexo de normas 

legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e constante do Município, 

sob os aspectos físico, social, econômico e administrativo, desejado pela 

comunidade local. Sirvinskas (2006) sintetiza este conceito ao afirmar que é o Plano 

Diretor quem traça a política de desenvolvimento urbano, ou seja, que dispõe sobre 

diretrizes estratégicas de desenvolvimento urbano e econômico da cidade e orienta 

os investimentos públicos. 

Dias (2004) denomina o Plano Diretor como sendo uma diretriz geral da 

política de desenvolvimento urbano, não sendo formalmente uma norma geral de 

direito urbanístico.  

Para Antunes (2009), o Plano Diretor é o instrumento jurídico mais 

importante para as cidades, pois é dele que se originam todas as diretrizes e 

normativas para a adequada ocupação do solo urbano. É através deste instrumento 

que se avalia se a propriedade tem ou não função social, como determina a 

Constituição Federal em seu art 182, § 2º. 

 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano 
Diretor 
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O Plano Diretor é uma lei formal, ou seja, é criado a partir de lei municipal 

e não pode ser substituído por decreto ou outro ato administrativo.  E sua existência, 

como resume Antunes (2009), é obrigatória para cidades: 

 
a) com mais de 20 mil habitantes; 
b) integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
c) onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 
previstos no § 4º do art 182 da CF; 
d) integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
e) inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

 

Segundo (2003) ressalta que o Plano Diretor pressupõe um estudo das 

potencialidades e deficiências do município. Deve-se, portanto, avaliar a dimensão 

territorial, econômica, social e ambiental do município. Por isso que o Plano Diretor 

deve ser uno e único, ou seja, adaptados às necessidades locais. 

O Plano Diretor, nas palavras de Meirelles (2006), não pode ser estático; 

é dinâmico e evolutivo, afinal o desenvolvimento do Município nunca para e pode 

variar a depender da escala espacial e temporal. 

O Plano Diretor encontra-se previsto no Estatuto das Cidades, Lei 

10.257/2001, que trata de questões da Política Urbana e invoca uma série de 

instrumentos legais que carecem ser utilizados para se atingir algumas diretrizes 

como as previstas no art 2º da referida lei e que foram resumidas por Machado 

(2006) como: 

 
1) Garantir o direito ao saneamento ambiental; 
2) Realizar o planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município de modo 
a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 
negativos sobre o meio ambiente; 
3) Ordenar e controlar-se o uso do solo, de forma a evitar a poluição e a 
degradação ambiental; 
4) Adotar padrões de produção e consumo de bens e serviços compatíveis 
com os limites da sustentabilidade ambiental do Município; 
5) Proteger, preservar e recuperar o meio ambiente natural e construído e 
os patrimônios culturais, históricos, artístico, e arqueológico. 
 

Para alcançar tais diretrizes, Antunes (2009) elaborou um resumo do 

conteúdo mínimo exigido pelo Estatuto da Cidade: 
a) delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-
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estrutura e de demanda ara utilização, na forma do art 5º do Estatuto da 
Cidade; 
b) disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35; 
c) sistema de acompanhamento e de controle. 

 

É bom destacar que o Estatuto das Cidades não vislumbra o 

planejamento apenas do ponto de vista político, social e econômico, mas houve uma 

preocupação quanto ao ecossistema em que o município está inserido, 

principalmente no que se refere à bacia e sub-bacia hidrográfica. Assim como houve 

um destaque para a melhoria da qualidade de vida através da implantação do 

saneamento básico. 

Dias (2004) ainda enfatiza que sob o aspecto teleológico deve-se superar 

a visão tecnicista do Plano Diretor e fazer esforços para que o direito urbanístico 

seja amplamente divulgado em no cotidiano jurídico para que seja possível atacar os 

graves problemas urbanos-ambientais que as cidades brasileiras atravessam, sendo 

que o Estatuto da Cidade é sem dúvida um marco legal importante para a 

construção de cidades sustentáveis. 

Ainda sob o ponto de vista técnico, o Plano Diretor deveria ser subsidiado 

por uma análise ambiental do território, entretanto o próprio Estatuto da Cidade não 

destaca esta obrigatoriedade. Para Batistela (2007), a análise dos aspectos 

ambientais, hoje, está bastante restrita à fase de diagnóstico do Plano Diretor. 

A questão ambiental deve passar pela elaboração do Plano Diretor no 

que tange ao patrimônio natural, cultural e artificial, dispondo sobre a utilização e 

preservação dos recursos naturais existentes no município, a utilização e a 

conservação do patrimônio cultural do município e o disciplinamento do patrimônio 

ambiental artificial (SEGUNDO, 2003). 

O Plano Diretor deve estimular, também, a compactação e a 

concentração de moradias e estabelecimentos em áreas mais bem equipadas em 

termos de infra-estrutura. Tal situação representaria uma economia para a 

coletividade e, do mesmo modo, uma economia de recursos ambientais a serem 

instalados ou utilizados (águas, rede de esgotos, combustível...). O Plano Diretor 

abriga, assim, duas idéias fundamentais: a de que existem necessidades a serem 

supridas e a de que os recursos para supri-las devem ser utilizados de forma 

racional). 
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Um aspecto importante a ser ressaltado se refere ao monitoramento das 

medidas previstas no Plano Diretor. Para que possuam efetividade, deve existir um 

sistema de avaliação do desenvolvimento urbano que avalie a compatibilidade entre 

o previsto no Plano Diretor e o realizado. 

Enfim, o Plano Diretor é um instrumento básico, significa dizer que, sem 

ele, os municípios não conseguirão alcançar seus objetivos de ordenação da cidade. 

É através daquele que são fixados objetivos e é orientado o desenvolvimento do 

município e para alcançá-lo necessita de ferramentas como o zoneamento 

ambiental.  
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3. ZONEAMENTO AMBIENTAL 
 

3.1. Conceito de zoneamento e zoneamento ambiental 

Zoneamento, nas palavras de Meirelles (2006), consiste na repartição da 

cidade e das áreas urbanizáveis segundo sua precípua destinação de uso e 

ocupação do solo. Para José Afonso Silva (2009), trata-se de um procedimento 

urbanístico que tem por objetivo regular o uso da propriedade do solo e dos edifícios 

em áreas homogêneas no interesse coletivo do bem-estar da população.  

José Afonso Silva (2009) enfatiza que entre o zoneamento urbano e 

ambiental, do ponto de vista técnico, não se vê diferença, já que ambos se destinam 

à repartição do uso do solo. O Zoneamento Ambiental é mais abrangente que o 

urbano e tem como objetivo primordial a proteção do meio ambiente. 

O zoneamento é um instrumento pelo qual o governo intervém na 

utilização dos espaços geográficos e no domínio econômico, organizando a relação 

espaço-produção, incentivando e reprimindo condutas etc (ANTUNES, 2009). Vale 

destacar que os usos destacados são de interesse essencialmente locais, senso de 

competência municipal. 

O conceito de zoneamento após a Constituição Federal de 1988 já 

ultrapassou o conceito urbanístico de zoneamento. Hoje este envolve um caráter 

ambiental, uma vez que minimiza os impactos ambientais provocados pelo 

crescimento das cidades, o que levou o zoneamento a ser classificado como 

instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 
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Ao município foi dada a competência de promover, no que couber, 

adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano1. Para Sirvinskas (2006), o Município 

exerce a tarefa mais importante quanto ao uso e ocupação do solo, pois objetiva a 

ordenação do desenvolvimento da cidade, caráter local, e garante o bem-estar 

social. 

Segundo Milaré et al. (2006), o zoneamento ambiental está voltado para 

as bases de sustentação das atividades humanas que necessitam de espaços 

naturais de cunho social para utilização de seus recursos (de interesse coletivo) e o 

desenvolvimento das atividades econômicas. Como se observa, este instrumento 

não preconiza a conservação do meio ambiente, mas sua preservação levando em 

conta as necessidades da população e o próprio desenvolvimento econômico. 

 O mesmo autor ainda reitera sua definição de zoneamento ambiental ao 

afirmar que trata de um resultado de estudos conduzidos para o conhecimento 

sistematizado de características, fragilidades e potencialidades do meio, a partir de 

aspectos ambientais escolhidos em determinado espaço. Em outras palavras, o 

Zoneamento é fruto de um estudo técnico exaustivo que irá criar um cenário 

contendo todas as características ambientais do meio a ser trabalhado, o que 

proporciona maior poder de decisão aos administradores municipais. 

O zoneamento ambiental, instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente2, pode, ainda, ser definido com um procedimento de divisão de 

determinado território em áreas onde são articuladas atividades, cujo exercício pode 

ser até interditado de modo absoluto ou relativo, em razão das características 

ambientais e sócio-econômicas do local. Nesse contexto, enfatiza-se que o 

zoneamento ambiental permite melhorar o aproveitamento da extensão do território 

que se leva em consideração, estabelecendo regimes especiais de uso, gozo e 

fruição da propriedade com a finalidade de melhorar e recuperar a qualidade 

ambiental e do bem-estar da população. 

1 Art 30, VIII, CF. 
2 Art. 9º, II da Lei 6938/1981. 
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O zoneamento ambiental, nas palavras de José Afonso da Silva (2009), 

pode ser considerado como um procedimento por meio do qual se instituem zonas 

de atuação especial com vistas à preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental. O autor faz uma análise comparativa com os zoneamentos urbano e 

ambiental, e explica que do ponto de vista técnico, não há diferença alguma entre os 

dois, pois ambos se designam à repartição do uso do solo. A diferença reside no 

objetivo do Zoneamento Ambiental que é a proteção do meio ambiente, fator 

limitante do uso do solo. No entendimento de Mouta (2008), a extensão do 

zoneamento ambiental é mais ampla, pois sua área de abrangência extrapola o 

objetivo organizacional do zoneamento urbano. 

O zoneamento deve respeitar o disposto na legislação ambiental, uma 

vez que vincula todas as atividades exercidas na região de sua incidência, o que 

implica na inadmissibilidade de ali serem exercidas atividades contrárias a elas, 

conforme destaca Camargos (2006). 

 

3.2. Regularização do Zoneamento Ambiental e Zoneamento 
Ecológico Econômico (ZEE) 

O Zoneamento Ambiental foi destacado como instrumento de suporte a 

decisão pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), há mais de duas 

décadas. Sendo radical na análise dos institutos jurídicos existentes, poder-se-ia 

afirmar que este instrumento não se encontraria regularizado, entretanto, a maior 

parte de doutrina relaciona a regularização do Zoneamento com o Decreto nº 

4.297/02, que deu destaque à expressão Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE). 

Para Camargos (2006), zoneamento ambiental e zoneamento ecológico-

econômico são expressões sinônimas e seu entendimento está baseado justamente 

no dispositivo legal mencionada, mesmo que existam acepções distintas em relação 

ao próprio ZEE, como indicativo de condutas, instrumentos de planejamento 

territorial, ou ainda a própria política de ordenamento territorial. 

O ZEE, para melhor entendimento, seria uma espécie de instrumento 

conciliador do conflito entre o desenvolvimento econômico e a defesa do meio 

ambiente, sendo, portanto, fundamental para o gerenciamento territorial da atividade 
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econômica. Isso só é possível porque, a partir dele, se consegue chegar a um 

cenário territorial ótimo, onde há exploração racional dos recursos naturais (SILVA, 

2010). 

Baseado no entendimento mencionado, o conceito de zoneamento 

ambiental encontra-se no art 2º do decreto: 

Art. 2 - O ZEE, instrumento de organização do território a ser 
obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades 
públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental 
destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do 
solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento 
sustentável e a melhoria das condições de vida da população. 

De forma geral, o Zoneamento Ambiental ficou associado à região 

amazônica, uma vez que sua elaboração e implantação foram realizadas naquela 

área para responder às agências e programas internacionais de financiamento. Por 

essa razão, até hoje só foram elaborados os ZEE´s  em escala estadual dos Estados 

de Rondônia, Acre, Roraima, Maranhão, Tocantins e Minas Gerais, estando em 

andamento o a elaboração do zoneamento do estado do Piauí (MONTAÑO et al., 

2007). 

 

3.3. Finalidade do Zoneamento Ambiental 

 

O zoneamento ambiental tem por finalidade precípua organizar as 

decisões dos agentes públicos e privados que envolvam recursos naturais, 

assegurando a livre movimentação das atividades, mas respeitando o meio 

ambiente. Para se desenvolver um bom trabalho de zoneamento, é necessário 

incorporar as premissas que levam em contra a importância ecológica da região, 

limitações e fragilidades dos ecossistemas para estabelecer vedações, restrições e 

alternativas de exploração do território, sendo, em alguns casos, necessário indicar 

a relocalização das atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais3. 

Nas palavras de Camargos (2006) o zoneamento ambiental é produto de 

um planejamento árduo que deve sempre ser pensado a partir de estudo prévio e 

3 Art. 3, parágrafo único, Dec n. 4.297/2002. 
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detalhado, produzido por equipe técnica e habilitada, das características ambientais 

e sócio-econômicas da região a ser zoneada4. O zoneamento ambiental ao impor 

tais restrições configura o direito de propriedade e o direito de seu uso, 

conformando-os com a função social da propriedade prevista na Constituição 

Federal em seu art. 5º XXIII. 

Como já mencionado, o zoneamento ambiental, mesmo tendo sido 

regulamentado por decreto que possui abrangência nacional. Sabe-se que o 

zoneamento ambiental é realizado em âmbito municipal, ou seja, sua aplicabilidade 

é de cunho local, como destaca o Estatuto da Cidade5, quando trata de política 

urbana 

No mesmo Decreto 4.297/2002 encontra-se prevista a participação da 

sociedade civil durante o processo de elaboração e implantação do zoneamento6. 

Este fato é de extrema importância, pois o técnico responsável pela elaboração do 

zoneamento fica a par das atividades que efetivamente são desenvolvidas em 

determinadas regiões, quais as necessidades da população, para onde a cidade 

tende a crescer, dentre outras informações, que ajudam a construir o mosaico que 

forma o zoneamento, dando um caráter democrático a este instrumento do Plano 

Diretor. 

Contato com a população e com determinada frequência só é possível a 

nível municipal. Por isso, ao Município é dada, conforme a Constituição Federal de 

19887, a competência para, através do Plano Diretor, promover o adequado 

ordenamento territorial (zoneamento urbano) mediante planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, visando à proteção da 

qualidade de vida da população.  

Conforme (GIEHL, 2007): 

 
O zoneamento ambiental funciona principalmente como instrumento de 
planejamento territorial com vistas ao desenvolvimento sustentável. Isso 
porque a divisão de determinado território em zonas com diferentes regimes 

4 O conteúdo mínimo desse estudo que é denominado diagnóstico dos recursos naturais, da sócio-
economia e do marco jurídico institucional está elencado no art. 13 do Decreto 4297/2002. 
5 Art. 4º, III, c da Lei n. 10257/2001. 
6 Art. 4º, inc II, Decreto 4.297/2002 
7 Artigos 30, VIII, e 182 
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de uso, gozo e fruição da propriedade será fruto de estudos ambientais e 
sócio-econômicos e de negociações democráticas entre o governo, o setor 
privado e a sociedade civil sobre estratégias e alternativas que serão 
adotadas para que se alcance o objetivo maior desse instrumento que é a 
promoção do desenvolvimento sustentável.  

 

Apesar de ser o zoneamento ambiental resultado de um processo político-

administrativo, os conhecimentos técnicos e científicos bem como a participação dos 

setores privados e da sociedade civil são imprescindíveis para que ele seja 

adequado à realidade ambiental e sócio-econômica da área a ser zoneada e 

também para que o mesmo seja passível de ser executado em sua plenitude.  

Do ponto de vista de informações sobre o meio ambiente, o Zoneamento 

Ambiental conter o máximo possível, tanto a nível macro, quanto a nível 

microrregional. É neste ponto que reside a complexidade deste instrumento, pois é 

preciso ter conhecimento da distribuição geográfica da biodiversidade, do 

ecossistema, dos recursos hídricos, dos recursos minerais, dentre outros, que são 

essenciais para a tomada de decisão sobre a localização das atividades econômicas 

dentro do município (SILVA, 2010).  

Com o material gerado no processo de zoneamento se tem um subsídio 

importantíssimo para se decidir acerca das medidas protetivas com relação ao meio 

ambiente. O Poder Público vai ser capaz de detectar uma provável fonte de impacto 

ambiental e cessá-la antes que venha causar danos.  

Além do aspecto ambiental, o zoneamento ambiental aborda a questão 

social, uma vez que a distribuição das atividades econômicas deve levar em 

consideração a diversidade cultura e a distribuição populacional do município. Esta 

análise proporciona melhor qualidade de vida às populações locais e preservar o 

seu modo de vida. 

O maior exemplo, e por sinal único, é a tentativa de implantação da ZEE 

na região amazônica que tem como diretriz respeitar o pluralismo cultural da 

regional. Silva (2010) explica que não basta apenas que haja o levantamento das 

potencialidades econômicas locais em termos de recursos naturais, que geralmente 

se refletem em termos dados estatísticos e padrões matemáticos. 
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4. IMPACTOS DO ZONEAMENTO AMBIENTAL NO PROCESSO DE 
PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

 

Como já foi destacado, o zoneamento ambiental possui áreas de atuação 

especiais com vistas à preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. 

É de suma importância que estes preceitos sejam agregados à legislação 

urbanística, subsidiando a elaboração do Plano Diretor, instrumento básico e 

referencial do planejamento municipal (KIRZNER, 2003). 

Quando o zoneamento é bem elaborado e aborda as questões ambientais 

e não apenas as urbanísticas, Kirzner (2003) destaca que pode ser um instrumento 

valioso para prevenir os danos decorrentes das inundações, deslizamentos de 

encostas e outros prejuízos sociais e econômicos decorrentes do mau uso do solo. 

É por esta razão que, do ponto de vista técnico, não há dúvida quanto à 

necessidade da política de desenvolvimento e expansão urbano e ambiental ser 

contemplada pelo Plano Diretor, pois os benefícios são perceptíveis a 

imediatamente após implantação do Plano Diretor. 

Há uma repetição exaustiva quanto à necessidade da inserção do 

zoneamento ambiental no Plano Diretor porque o zoneamento de uso e ocupação do 

solo urbano não tem como lidar com as especificidades ambientais. Batistela (2007) 

comenta que não faz parte da origem o zoneamento de uso e ocupação do solo 

urbano no Plano Diretor o caráter ambiental, mas sim a propriedade privada, o que 

colocaria em risco os interesses coletivos. Já quando se trabalha com o zoneamento 

ambiental, altamente comprometido com a dimensão ambiental, haveria proteção 

aos bens coletivos, e seria um ótimo subsídio ao planejamento urbano (BATISTELA, 

2007). 
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Com a inserção do zoneamento ambiental no Plano Diretor, o  município 

detectaria mais facilmente, como destaca Torres (2007), as áreas a serem 

preservadas diante da expansão urbana e as áreas a serem recuperadas, as 

unidades de conservação e outras áreas de interesse ambiental .sui generis. Tal 

medida evitaria, no mínimo, os gastos econômicos com medidas de recuperação de 

áreas degradadas em virtude da expansão urbana inadequada sobre áreas 

ambientalmente frágeis. 

O pensamento no meio jurídico deve partir da premissa que o 

zoneamento ambiental seja utilizado como mediador entre a dimensão ambiental e 

urbana, já que o mesmo é conotado como instrumento nas respectivas políticas 

brasileiras: Política Nacional do Meio Ambiente (lei 6.938/1981, inc II, art 9º) e 

Estatuto da Cidade (lei 10.257/2001, na alínea c, do inc III, do Art 4º) (BATISTELA, 

2007). 

Fica evidente o papel do Zoneamento Ambiental como instrumento de 

gestão territorial/urbana, uma vez que subsidia a implantação de atividades 

econômicas, observando a distribuição geográfica desigual de recursos naturais. 

Para Silva (2010), este tipo de zoneamento deve necessariamente ser seguido pelos 

setores público e privado, pois tem caráter vinculativo e abrange três aspectos: o 

ambiental, o econômico e o social. 

Outro aspecto que o Zoneamento Ambiental insere no Planejamento 

Municipal é o conceito de desenvolvimento sustentável, que é se desenvolver sem 

exaurir o meio ambiente, buscando a qualidade de vida das populações locais. 

Como se observa, o desenvolvimento sustentável é alicerçado no tripé: econômico, 

ambiental e social, e torna o zoneamento ambiental um ótimo instrumento técnico à 

disposição do Estado para implementar programas de desenvolvimento econômico 

em consonância com a preservação ambiental (SILVA, 2010). 
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CONCLUSÕES 
 

Diante do rápido crescimento das cidades em termos populacionais e 

econômicos em detrimento do meio ambiente, o Poder Público precisou se organizar 

utilizando instrumentos que pudesse gerar harmonia entre os aspectos econômicos, 

sócias e ambientais. Para isso, foram criadas instrumentos por meio de lei como o 

Plano Diretor e o Zoneamento Ambiental, para embasar o planejamento dos 

municípios. 

O Plano Diretor ainda possui um caráter bastante técnico e que, na 

maioria das vezes, enfatiza apenas o direito urbanístico, não atacando, portanto, os 

graves problemas urbano-ambientais que as cidades brasileiras atravessam. Para 

resolver este impasse surge o Estatuto da Cidade para impulsionar a construção de 

cidades sustentáveis, através da proposição de instrumentos de cunho ambiental no 

planejamento municipal. 

A importância do zoneamento ambiental na elaboração do Planejamento 

Municipal é tamanha uma vez que foi caracterizado como um dos instrumentos 

necessários à elaboração do Plano Diretor. Assim como foram abordadas, aqui 

neste trabalho, outras características do zoneamento ambiental como seu próprio 

comprometido com a dimensão ambiental, resguardando os bens coletivos, sua 

capacidade de agregar informações técnicas de caráter local, envolver a 

participação da população, tendo caráter democrático, dentre outras. 

Sem o zoneamento ambiental o Plano Diretor fica desfalcado das 

características mencionadas e acaba por provocar uma série de impactos 

ambientais que possuem reflexos de cunho econômico, social e também ambiental. 
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Então, como medida preventiva, faz-se necessário a inserção obrigatória do 

zoneamento ambiental na elaboração de todos os Planos Diretores Municipais. Há 

aqui uma lacuna jurídica, na qual o zoneamento ambiental não foi claramente 

regulamentado, uma vez que, mesmo os doutrinadores enfatizarem que o ZEE é a 

mesma coisa que Zoneamento Ambiental, seria interessante sua regulamentação 

com a própria expressão “zoneamento ambiental”, inclusive abordando sua ótima no 

planejamento municipal. 

Infelizmente o Zoneamento Ambiental, assim como o Plano Diretor, são 

instrumentos técnicos, mas com sua efetividade depente de vontade política. Por 

essa razão, faz-se necessário, além da previsão legal já mencionada, e o seu 

ingresso na prática política e administrativa brasileira, não só na esfera municipal, 

que tem caráter local, mas também em âmbito regional e federal. Somente com 

estas medidas é que os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente serão 

alcançados e todos os brasileiros terão melhor qualidade de vida, resguardando 

para as futuras gerações recursos naturais. 
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