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À COMUNIDADE SÃO-CARLENSE 

 
CONSIDERANDO: 
 

(1) Que foi enviada Carta Aberta, direcionada à sociedade são-carlense, sobre a Inclusão 
do Impacto Ambiental na Discussão da Planta Genérica de Valores do Município de São 
Carlos, divulgada aos meios de comunicação, representantes da sociedade civil, organizações 
não-governamentais e pesquisadores de São Carlos, disponível no endereço eletrônico de: 
http://www.shs.eesc.usp.br/pessoal/docentes/technotes/31/CARTA-ABERTA-PARA-INCLUSAO-DO-IMPACTO-AMBIENTAL-NA-DISCUSS.pdf  
(2) Que os enunciados aqui comentados são produtos da experiência em pesquisa 
científica em políticas públicas, trabalhados com equipes interdisciplinares junto à Avaliação 
Ecossistêmica do Milênio, que é uma iniciativa que uniu mais 2.000 cientistas do mundo, e 
que durante 2000 e 2005, debateram em várias reuniões com representantes do Intergov. 
Painel of Climate Change e Banco Mundial as Metas do Milênio das Nações Unidas, estudando 
exaustivamente os futuros cenários ambientais globais até o ano 2100 para serem elementos 
de partida de políticas públicas nacionais, estaduais e municipais, e cujas informações 
aparecem em: www.MAweb.org  e www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica,  
(3) Que existe nestas cartas a disposição para atender e colaborar em processos que 
contribuam ao bem-estar e qualidade de vida são-carlense, sem posição partidária, nem 
setorial, nem social. 
 

 
ANEXO: 
 
 
 
 
ESCLARECIMENTOS PARA UMA AGENDA 21 LOCAL 
 
 
 
A consideração ambiental, a ser avaliada na questão do IPTU, não deve ser entendida como um 
elemento "a mais" ou a "somar" na carga tributária praticada; 
 
A discussão ambiental tem como objetivo incluir, fundamentalmente, DOIS PESOS, a partir de DOIS 
ELEMENTOS: 
 

(1) o peso mercantilista (tradicional), do valor do imóvel, que afeta o IPTU e o ITBI, que é 
praticado atualmente, 

(2) o peso ambiental (novo), produto do impacto (maior ou menor) que o imóvel produz no 
sistema público de serviços.  
 
 
Exemplos para o IPTU 
 
Vejamos os exemplos. O Município e/ou partes dele deverão discutir amplamente para indicar QUAIS 
PESOS serão dados para AMBOS ELEMENTOS, p.ex.:  
 

Caso A [ situação atual ] : 100 % de peso para o valor "mercantilista" e 0 % de peso para o 
valor de impacto ambiental;  
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Caso B [ nova situação ] :  " X " % de peso para o valor mercantilista e " Y " % de peso para 
o valor de impacto ambiental.  
 
Trabalhando o Caso B, é possível incluir um sistema de incentivos para quem contribuir com uma 
“urbanização inteligente” a partir da ótica ambiental: por um lado, quem melhor preservar, 
conservar ou mitigar impactos ambientais no lote, teria direito a compensações e/ou diminuições nos 
valores de IPTU na forma de incentivos; por outro lado, quem aumentar o impacto ambiental e/ou 
diminuir a capacidade de suporte do lote, teria a obrigação de arcar com esse ônus ambiental a ser 
incluído como aumento de imposto e/ou contabilizar o custo da “penalidade ambiental”.  
 
Essa ótica, do Caso B, inclui o princípio do “poluidor-pagador”, respeitando a Declaração do Rio sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, princípio 16. Art. 4º, Lei 6.938/81 (Política Nacional do 
Meio Ambiente) e Lei 9.433/97 (Lei das Águas) e art.225, §3º Constituição Federal. 
 
Consciência gradativa 
 
Entendemos que os pesos acima mencionados, para a nova situação (caso B), respondam para que 
"X" seja maior que "Y" (o peso mercantilista prevalece ao peso ambiental).  
 
Embora existam patologias de edifícios que poderiam comportar o contrário, é consenso entre vários 
especialistas que no período imediato entre ano 2005 e ano 2010 a sociedade estará preparada para 
aceitar um peso ambiental ("Y") nos cálculos do IPTU.  
 
No entanto, é conhecimento público que a sociedade não está ainda preparada para fazer que o peso 
" Y " (ambiental) seja maior que o peso "X" (mercantilista). Na década entre 2010 a 2020, essa 
situação poderá ser revertida de forma gradativa, sobretudo em municípios com maior 
vulnerabilidade ambiental e maior sensibilidade da sua sociedade. Sabe-se, por cenários ambientais 
globais, que períodos de “estresse ambiental” chegarão, em muitos casos, a um extremo, e que 
forçará às futuras administrações a rever a ponderação desses pesos (mercantilista Vs ambiental). 
 
 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 
 
Dessa maneira, incluindo ambos pesos, a Planta Genérica de Valores pode reconhecer oficialmente 
que a “escala” de lote urbano é um dos principais contribuintes para o BEM-ESTAR ECONÔMICO E 
AMBIENTAL do MUNICÍPIO.  
 
Não fazer este reconhecimento, simplesmente "RETIRA TODAS AS CHANCES DO MUNICÍPIO DE 
ACEITAR OFICIALMENTE OS DENOMINADOS "MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO LIMPOS", as 
agendas ambientais, entre elas Agenda 21 e Mercado de Carbono. Mais ainda:  
 

"... a não aceitação oficial da componente ambiental na PGV é excluir as chances 
do município, e seus setores e representantes civis e públicos de propor o próprio 
município a se candidatar para receber CONTRAPARTIDAS DE MERCADOS 
AMBIENTAIS, p.ex.: "mercado de carbono", LIGADOS A UMA URBANIZAÇÃO 
INTELIGENTE...". 

 
 
Macro-drenagem 
 
Vejamos outro exemplo, agora ligado à macro-drenagem e rios urbanos: 
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"...você sabia que se entre o período de 2005 a 2010 houvesse uma política de 
RECUPERAÇÃO DE FUNDOS DE VALE, REVITALIZANDO AS ÁREAS ADJACENTES 
DAS AVENIDAS MARGINAIS DA CIDADE DE SAO CARLOS, HAVERIA UM CUSTO DE 
PROJETO DE MAIS DE R$ 450 milhões, E QUE ESSE CUSTO PODERIA SER 
RECUPERADO (OU AMORTIZADO) NO MESMO PERÍODO ? 

 
Como? Ao colocar as novas áreas "verdes" de parques urbanos de fundo de vale dentro do "mercado 
de carbono" a Prefeitura poder receber "BONOS VERDES" e, portanto, pagar a obra.  
 
 
Compensações ambientais 
 
E, mais ainda. Passaria a receber recursos por vários anos para continuar com obras de arborização 
e recuperação de praças e espaços públicos!  
 
O mesmo pode ocorrer com a PGV. No caso, para a PGV-Ambiental OS VALORES DE 
CONTRAPARTIDA A RECEBER poderiam ser bem maiores devido a que urbanização sustentável é 
uma componente ainda muito forte para os meios internacionais de mercados ambientais.    
 
 
Passivo ambiental são-carlense 
 
Estima-se hoje que o passivo ambiental de São Carlos gire em torno de R$ 2 a 3 bilhões. Esses 
valores podem ser trabalhados em políticas públicas adaptativas, propondo fases, para ir PAGANDO 
A DÍVIDA AMBIENTAL COM RECURSOS EXTERNOS DE MERCADOS AMBIENTAIS ATRAVÉS DE 
PROJETOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAM RECUPERAR O CAPITAL INVESTIDO. A palavra 
“pagar dívida ambiental” deve ser interpretada como “investir em projetos de recuperação 
ambiental”. Não é dívida que aparece na prestação de contas ou balancete de final do ano. É dívida 
avaliada a partir dos “serviços ambientais” de recursos naturais.  
 
 
Diminuição do passivo ambiental 
 
Isso pode ser feito, diminuindo a dívida ambiental, recebendo recursos externos para implementar 
políticas públicas de recuperação ambiental, por exemplo, com etapas de planejamento, por 
exemplo: 
 
 até o ano 2010 (fase 1, diminuir 10 % da dívida ambiental),  
 até o ano 2015 (fase 2, diminuir 25 % da dívida ambiental),  
 até o ano 2020 (fase 3, diminuir 50 % da dívida ambiental).  
 
Dessa maneira, pode-se chegar à meta de “São Carlos 2022” com aprox. R $ 1,5 bilhões de recursos 
em projetos de recuperação da dívida, pagando com recursos de contrapartidas externas dos 
mercados ambientais.  
 
Isto inclui uma gestão e planejamento de obras e serviços, re-adequação de critérios de avaliação de 
tarifas, taxas e impostos, inseridos em um contexto de melhoria gradativa de qualidade de vida dos 
cidadãos, e das respectivas associações civis, ONGs, cooperativas, indústrias, comércios, sindicatos, 
trabalhadores, estudantes, representantes do povo, vereadores, deputados, secretários municipais, 
jornalistas, etc. 
 
Portanto, é uma política pública integrada.   
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Mitigar a década de penúria global 
 
Fazendo dessa maneira, São Carlos pode chegar melhor preparado para enfrentar o que já se 
denomina globalmente "A DÉCADA DE PENÚRIA GLOBAL", prevista entre 2020 e 2030, onde as 
previsões globais são muito ruins devido a que a maioria das prefeituras do mundo não haverão 
investido o suficiente em "preparação ambiental" entre os anos 2005 e 2020 e entrararão 
literalmente na bancarrota econômica, social e ambiental. 
         
Estes números não são ficção científica. É comprovado pelos indicadores que os confirmam (visite o 
site da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, www.MAweb.org , onde há dados em inglês e português).  
 
 
Síntese 
 
"Existe uma ÓTIMA POSSIBILIDADE  
para o Município de São Carlos  
e as entidades públicas e civis são-carlenses  
de incluir a componente ambiental nas políticas públicas  
criando um CANAL DE RECURSOS EXTERNOS,  
LIGADOS AOS MERCADOS AMBIENTAIS, 
que possibilitem uma melhor qualidade de vida  
e um novo estágio de desenvolvimento...". 
 
"...Só precisamos acreditar  
e trabalhar nisso,  
para merecê-lo e alcançá-lo,  
na nossa  “Cidade da Tecnologia”  
e “Cidade de Mananciais”. 

 
Muito cordialmente, 
 

 
 
Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo* 
RG V 138043-2. Membro COMDEMA 
Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente 
 
 

 
*SHS/EESC/USP, Cx. P. 359, CEP 13566-590, São Carlos Tel: (16)33739571, fax:9550. emm@sc.usp.br ; www.shs.eesc.usp.br 


