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RESUMO
Tema de diversas conferências mundiais ao longo dos anos as mudanças climáticas são
um dos maiores problemas do nosso tempo. Mudança climática ou alteração climática é um
termo que tem como referência à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da
Terra ao longo do tempo. Trata-se de mudanças de temperatura, precipitação, nebulosidade e
outros fenômenos climáticos que apresentam variações em relação às médias históricas. O
conceito definido pelo “Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas” (IPCC),
mudança climática é uma variação a longo prazo estatisticamente significante em um parâmetro
climático (como temperatura, precipitação ou ventos) médio ou na sua variabilidade, durante
um período extenso (que pode durar de décadas a milhões de anos).
Nesse diapasão, passa-se a abordar no enfoque ambiental tributário, o qual busca, através
da compensação tributária dada aos responsáveis pela maior parcela de proteção ambiental,
incentivar e aumentar a proteção do meio ambiente. No caso em estudo, a cidade de Manaus,
busca-se reduzir as ilhas de calor na cidade, através de incentivos financeiros para proteção
ambiental através da redução do valor pago pelo IPTU.
Segundo (IPCC, 2014) a mudança climática pode ser causada por processos naturais da
própria Terra ou por forças externas, incluindo variações na intensidade da luz solar, ou ainda,
mais recentemente, pela ação humana. A mudança climática, portanto, é consequência de
resultantes de processos naturais ou decorrentes da ação do homem .
Segundo Stern(2010), superar a pobreza nos países em desenvolvimento e combater a
mudança climática são intrinsecamente associados entre si. A incapacidade de abordar um deles
minará os esforços de lidar com o outro. Ignorar as mudanças climáticas resultaria em um
ambiente hostil ao desenvolvimento e à redução da pobreza. Os países em desenvolvimento por
sua vez, não podem colocar em suspenso o desenvolvimento, enquanto reduzem as emissões
através do desenvolvimento de novas tecnologias. Seria necessário uma parceria entre países
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ricos e pobres para um crescimento baseado em baixo carbono. Os níveis de aquecimento em
que o planeja está sujeito seriam prejudiciais a todos os países do mundo, sejam eles ricos ou
pobres.
Dentro desse contexto de preocupação com a questão climática, o processo de
urbanização tem contribuído para alterações na temperatura das cidades, bem como na
qualidade de vida da população. Carvalho et all (2008) afirma que o acelerado processo de
urbanização que perpassa por todo território brasileiro, reflete as transformações que estão
ocorrendo no espaço urbano, principalmente no que tange ao crescimento do espaço construído
nas grandes cidades. Essas mudanças que trazem para a sociedade conforto e bem estar,
também é a causa de grandes transtornos para o ambiente natural. A transformação da paisagem
pelo homem, com o desenvolvimento das cidades e a consequente supressão da vegetação
nativa, pode causar mudanças climáticas abruptas, como as Ilhas de Calor Urbana – (ICU)
afetando o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas (Pöttker et al, 2011)
Tendo a Constituição Federal de 1988 introduzido no art. 225 o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, elevando a sua proteção a direito e garantia fundamental. A Lei
dos Crimes Ambientais ( 9.605/98) normatizou a aplicação das penalidades previstas no art.
225, §3º da Constituição Federal e trouxe grande inovação na proteção ao meio ambiente e
representa muito mais do que um sistema de controles e penalidades. A proteção ambiental
deve ser incentivada de mais variadas formas construindo-se um sistema jurídico, econômico e
social voltado a garantir o ambiente saudável para gerações atuais e futuras de maneira
sustentável. Por seguinte o Estatuto da Cidade, a lei 10.257 de 2001 aborda a cidade como do
Meio Ambiente Artificial, trazendo as garantias do art. 255 da Constituição Federal, sendo
importante marco na tutela dos bens ambientais do perímetro urbano.

1. PROBLEMA DE PESQUISA
De acordo com Oliveira et all (2008), as análises indicam um incremento médio da
temperatura média anual na cidade de Manaus de 3,17 ± 0,53 ºC, estimado desde a segunda
metade do século XIX e modulado pela ocupação do homem na região, mediante a alteração do
balanço energético da superfície pelo desmatamento e urbanização. Os perfis geotérmicos sob
locais sem cobertura vegetal podem inferir com alto grau

nas mudanças climáticas por

interferência antrópicas na cidade de Manaus.
Carvalho et all (2008) afirma que fazendo-se uma comparação entre área antropizada de
1998 e 2003 com a supressão da vegetação na cidade de Manaus nos mesmos anos , observa-se
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que em 1998 a área ocupada na cidade era de 145,74km2 e com 249,28 km2 de área verde. Em
cinco anos a área antropizada passou para 188,06 km2 e a área verde diminuiu para 234,52km2.
Um aumento de 30% na áreas urbanizadas e uma queda de 15% nas áreas verdes. O que por sua
vez estima-se que cada vez mais as áreas diminuem em função da ocupação do solo por
aparatos urbanos.
Desta forma o aparecimento das ilhas de calor na cidade de Manaus, devido o intenso
processo de urbanização e a redução da cobertura vegetal tem diminuído o bem estar da
população e contribuído para aparecimento de doenças, apresentando-se como uma falha de
mercado a ser resolvida pela sociedade, sendo classificada como uma externalidade
Como o governo pode incentivar financeiramente, através de redução da alíquota de
IPTU, a população a aumentar as áreas verdes e reduzir as Ilhas de Calor que tanto
comprometem a qualidade de vida da cidade de Manaus?
O objetivo deste trabalho é propor alternativa para redução da temperatura na cidade de
Manaus, que é uma externalidade, através da redução da alíquota de IPTU , proporcional a
cobertura de área verde dentro da área. Considera-se como premissa que aumentando-se 5 km
na cobertura vegetal, há uma redução de 1° C na temperatura média da cidade.

2.

REVISÃO DA LITERATURA

2.1. O Direito Constitucional Tributário como instrumento vinculado a tutela dos bens
Ambientais
Antes de qualquer conceituação, vale ressaltar que os bens ambientais compreendem uma
universalidade de bens inerentes à dignidade social das pessoas, englobando em seu escopo, o
meio ambiente no trabalho, os bens ambientais de caráter cultural, além dos mais evidentes, que
compreendem a fauna e flora de nosso país entre outros mais. Os autores Fiorillo e Ferreira
(2010), traz um parecer considerável em relação à importância dos bens ambientais:
encontramo-nos perante uma nova projeção do direito à vida, pois neste há de incluir-se a
manutenção daquelas condições ambientais que são suportes da própria vida. Ou seja, os bens
ambientais necessitam dessa forte tutela estatal, pois esses compreendem tudo o que nos cerca,
tornando a vida mais digna para todas as pessoas. Dentro dessa perspectiva, que não comporta
exceção, o sistema tributário nacional inaugurado em 1988 apresenta de forma inovadora um
delineamento abrangente e peculiar, moldado a luz do princípio da capacidade contributiva e de
amarras a atividade de tributar do Estado, compreendidas como limitações ao poder de tributar.
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Esses bens ambientais, que serão tutelados pelos tributos, possuem caráter difuso, ou seja, não
são de propriedade pública nem privada, mas de todos.
O meio ambiente deve ser entendido dentro de um sistema geral, globalizante, pois os
bens que o integram, tais como o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio
histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico, se unem, se integram, estabelecendose, aí, um elo, que se rompido, provocará um desequilíbrio sem precedentes, tanto à natureza
como ao próprio homem, aí inseridos, aspectos culturais, naturais e artificiais. A garantia desses
direitos ambientais, entendidos como um sistema, abarcam, em seu objetivo, a tutela de uma
vida digna, com o mínimo necessário para uma vivência social de qualidade.
Portanto, a proteção do meio ambiente ecologicamente correto, como já dito
anteriormente, abrange todas as pessoas, sem distinção de classes ou coletividades, como a lei
prefere mencionar e tem por objetivo a sustentabilidade dos bens ambientais, que nada mais é
do que a garantia de que esses bens possam ser usufruídos pelas gerações futuras.

2.2. IPTU Verde
Um dos impostos mais comum nos dias de hoje é o IPTU e justamente gera certas
dúvidas sobre como é a compreensão do mesmo. O IPTU é um instrumento de viabilização da
função social das cidades, levando em conta as alterações perpetradas de forma definitiva nesse
imposto em razão do advento da chamada Lei do Meio Ambiente Artificial – o Estatuto da
Cidade, em meados de 2001 (FIORILLO e FERREIRA, 2010). O IPTU é um dos mais antigos
tributos que foi instituído no Brasil, no qual começou a ser cobrado em 1799, mas somente em
1981 ele foi inaugurado na Constituição Brasileira. Só na constituição de 1934, o imposto saiu
da competência dos Estados e passou à dos Municípios. No IPTU o sujeito ativo será o
Município onde se localiza o bem imóvel objeto da tributação e o sujeito passivo será o detentor
da propriedade localizada na zona urbana daquele dado Município. O aspecto temporal da
hipótese de incidência deve ser definido como a propriedade que esta tem de designar –
explícita ou implicitamente.
Uma questão que é importante quando se discute sobre o IPTU é sobre o seu aspecto
espacial. Este aspecto seria a delimitação, do que viria a ser a zona urbana a legitimar tal
tributação por essa espécie tributária. O critério espacial do IPTU é determinado pelo plano
diretor de cada cidade, atendidas as características e as particularidades de cada uma delas
(FIORILLO, 2010). O Art. 32 § 1º do Código Tributário Nacional também define IPTU:
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Art.32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado
na zona urbana do Município.
§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados
em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder
Público: I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; II abastecimento de água; III - sistema de esgotos sanitários; IV - rede de iluminação
pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; V - escola primária ou
posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que no IPTU baseia-se na análise de
riquezas manifestadas, que pode ser qualquer propriedade e o território que ela compreende. O
IPTU é imposto independentemente do imóvel pertencer de pessoa física ou jurídica.
Projeto lei reduz IPTU Verde busca com a proteção do meio ambiente através de ações
verdes em Manaus, cujo os percentuais de desconto para os contribuintes são de 2% até 50%
caso seja aprovado.
Este Projeto de Lei 248/2013, que incentiva a implantação de sistemas de redução de
impacto ambiental nas residências e terrenos de Manaus. Entre as medidas incentivadas pelo
IPTU Verde estão:
• a instalação de sistemas de captação de água da chuva e de reuso de água;
• utilização de sistemas de energia renovável, como eólica e solar,;
• manutenção de espécies arbóreas nativas no terreno do imóvel;
• separação de resíduos sólidos.
2.3. Falhas dos Mercados e Intervenção Governamental
Rivas (2014) afirma que a falha de mercado decorre da incapacidade do mercado de
alocar os recursos de forma eficiente. Desta forma, as forças que levam o mercado ao equilíbrio
não potencializaram os benefícios sociais líquidos igualando os benefícios marginais sociais
como os custos marginais sociais. Uma falha de mercado pode criar uma divergência entre os
custos privados e sociais.
Stern (2010) exemplifica como falha de mercado a emissão de gazes de efeito estufa.
Explica ainda que quando se emite os estes gazes, as perspectivas das outras pessoas são
prejudicadas, e a não ser que haja políticas apropriadas em vigor, o causador do dano, não arca
com os custos infligidos. Os mercados falham, pois nos preços não estão embutidos os custos
do dano causado. Ou seja, os preço não refletem o verdadeiro custo para a sociedade da
produção e utilização desses bens. Neste sentido, o custo social de produção e consumo excede
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o custo privado, de modo que sem intervenção, os mercados levariam a produção e ao consumo
excessivo destes bens. Os mercados quando não corrigidos geram ineficiência e desperdício.
Há cinco classificações para as falhas de mercado: competição imperfeita, informação
imperfeita, bens públicos, intervenções governamentais inapropriadas e externalidades, para
Rivas (2014). No caso das externalidade o autor afirma que são a mais importante classe de
falha de mercado no campo das economia ambiental e de recursos naturais. Baumol e Oaste
(1988) afirma que a externalidade está presente sempre que os relacionamentos de produção
ou utilidade de alguns indivíduos incluírem variáveis reais (isto é, não monetárias), cujos
valores são escolhidos por outrem (pessoas, corporações ou governo), sem atenção particular
aos efeitos sobre o bem-estar destes indivíduos.
diretamente a perspectiva da outra. Segundo o mesmo autor, a resposta apropriada a
uma falha substancial a uma falha de mercado não consiste em abandonar o mercado, e sim agir
diretamente para colocá-lo em ordem, seja por meio de impostos, de outras formas de correção
de preços e regulamentação. Permitir que uma falha de mercado se mantenha prejudica o meio
ambiente, impede o crescimento e produz deslocamentos e conflitos. A compreensão dos riscos,
bem como das políticas adequadas a ser implementada requer uma análise de como ocorre a
falha de mercado e seus efeitos para as futuras gerações.

Fig. 1 : Falha de Mercado

Fonte: Rivas (2014)

A intervenção governamental na falha de mercado já foi abordada por teóricos como
A.C.Pigou que afirma que a intervenção governamental nas falhas de mercado levariam a uma
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melhoria no bem-estar social, já o Ronald Coase, acredita ser a intervenção do governo
desnecessária e que o mercado a si mesmo regula.
Segundo Rivas (2014) há cinco classes de intervenção governamental:
•
•
•
•
•

Persuasão moral
Produção direta da qualidade ambiental
Prevenção da Poluição
Normas de comando e controle
Incentivos Econômicos

2.4. Incentivos Econômicos e Minimização do Custo Total de Abatimento
Apesar de muito usual as normas de comando e controle como forma de intervenção
governamental, muitos economista são adeptos de incentivos econômicos como método mais
viável para corrigir as falhas de mercado. Rivas (2014) cita que os incentivos econômicos
minimizam os custos totais de redução equiparando os custos marginais de abatimento entre os
poluidores e encorajando uma gama maior de opções de redução; estes também encorajam mais
pesquisas e desenvolvimento de tecnologias de redução e alternativas às atividades que geram
poluição.
O dano ambiental é somente parte do custo social causado pela degradação ambiental.
Existe outro custo que é o da redução da degradação a nível em que não haja danos ou estes
sejam aceitáveis. Esses custos são compostos por todos os recursos necessários para chegar em
nível específico e estipulado de produção e consumo, ou estar associados a custos de
oportunidade da redução de produção e consumo. A tendência do custo marginal de abatimento
é crescer a medida que se reduz o dano ambiental, pois as alternativas para reduzir o dano
ambiental se tornam cada vez mais caras, pois as opções mais econômicas são utilizadas
inicialmente pelo mercado. Esgotando-se estas alternativas mais baratas, para reduzir o dano
mais ainda, as opções são mais dispendiosas.

3. MÉTODO
Inicialmente foi realizado uma extensa pesquisa bibliográfica sobre o tema. A seguir
buscou-se resolver o problema de pesquisa, cujo objetivo deste trabalho é propor alternativa
para redução da temperatura na cidade de Manaus, que é uma externalidade, através da redução
da alíquota de IPTU (considerado como imposto de Pigou) , proporcional a cobertura de área
verde dentro da área. Utilizou-se o modelo de através de incentivos econômicos incentivar a
preservação ambiental, através da minimização do custo de total de abatimento. Considerou-se
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como premissa do modelo que aumentando-se 5 km na cobertura vegetal, há uma redução de 1°
C na temperatura média da cidade. Outra premissa considerada é que a média de pagamento do
IPTU na cidade de Manaus é de R$ 500,00 anual pelo contribuinte. Segundo IBGE 2010 o
número de domicílios particulares permanentes 460.767 em Manaus. O IPTU devido total é de
R$ 230.383.500,00 anual. Para manutenção de espécies arbóreas nativas no terreno do imóvel
há uma redução de 2,5% no valor do total devido de IPTU. E que para cada redução de 2,5% no
IPTU equivale a uma 1° C na temperatura média da cidade.

4. RESULTADO ESPERADOS

Fig. 2 Comportamento do Consumidor frente ao incentivo da redução IPTU

Fonte: Elaboração própria.

Na figura 2 Comportamento do Consumidor frente ao incentivo da redução IPTU que
os incentivos econômicos pode equiparar os custos marginais de redução entre os poluidores.
No momento que ainda não há regulação governamental, a temperatura na cidade de
Manaus encontra-se no valor máximo, neste caso em 40°C. O valor que os consumidores
pagam R$ 230.383.500,00 (R$5.759.588 x 40). Com a redução na temperatura para 39°C,
implica em uma redução em 2,5% no valor total devido do IPTU equivalente a R$
R$224.623.913 (R$5.759.588 x 39). Esta taxa de desconto continua até quando atingir o target
de 35°C o imposto pago é nulo. Desta forma o consumidor terá que ajustar o nível de emissões
a ponto em que o custo marginal de abatimento é igual ao imposto devido por unidade de
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temperatura. Isto significa que a medida que todos os consumidores enfrentem o mesmo
imposto o custo marginal de abatimento será equiparado entre os consumidores. Portanto, o
imposto de Pigou aplicado sobre a externalidade, através de incentivos econômicos pode ser
minimizada a falha de mercado e buscado igualar os custos sociais marginais aos custos
marginais privados, reduzindo assim o impacto ambiental e social das altas temperaturas.
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