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Gerência de Gestão Ambiental Urbana e Territorial

AGENDA DE GESTÃO AMBIENTAL
URBANA

Cidades Sustentáveis são pautadas em três eixos: economicamente viáveis
socialmente justas e ambientalmente corretas. O conceito integra, portanto,
aspectos ambiental, social, econômico e territorial, dentre outros aspectos
também considerados importante mais recentemente, como o individual.
Entende-se que o MMA deva Abordar os aspectos ambientais que
deverão compor essa Sustentabilidade, aplicando o principio da integração
e complementariedade.

Fonte: Site MMA

Ampliar áreas verdes, proteger e recuperar mananciais, melhorar a mobilida
urbana, reduzir a poluição sonora, atmosférica e do solo, fomentar a
reutilização, reciclagem e o correto descarte de resíduos sólidos, a eficiência
energética e a economia de água, entre outros aspectos, contribui para uma
cidade mais sustentável.
Especial atenção para Áreas de Preservação Permanente Urbanas e
Unidades de Conservação em áreas urbanas.
Áreas de Preservação Permanente foram instituídas pelo Código Florestal
(Lei nº 12.651/2012) que consistem em espaços territoriais legalmente
protegidos, ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas
ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa.
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Agenda de gestão ambiental urbana no MMA
Marco legal: Decreto n° 6.101/2007, compete a SRHU/MMA
II - propor políticas, planos e normas e definir estratégias nos temas
relacionados a:
a)
A política ambiental urbana;
b)
A gestão ambiental urbana;
c)
Ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos locais e
regionais de planejamento e gestão que incorporem a variável ambiental;
A avaliação e a mitigação de vulnerabilidades e fragilidades ambientais
em áreas urbanas;
d)
O controle e mitigação da poluição em áreas urbanas; e
e)
A gestão integrada de resíduos sólidos urbanos;

AÇÕES EM CURSO

PPA 2016-2019
Programa: Planejamento Urbano (Ministério das Cidades)
Meta: elaborar diretrizes ambientais no âmbito de instrumentos de
planejamento urbano e difundi-las nos municípios brasileiros acima
de 50 mil habitantes.
Iniciativa 1: Propor a política federal de gestão ambiental urbana.
Iniciativa 2: Elaborar roteiro metodológico de zoneamento ambiental em
escala municipal, subsidiando a revisão de Planos Diretores e implementar
iniciativas piloto.

Iniciativas de Gestão Ambiental
Urbana e Territorial- DZT:
•Estratégia Federal de Gestão Ambiental para Áreas Urbanas

Estruturação das agendas prioritárias a serem adotadas pelo MMA em
articulação com outros ministérios, com vistas apoiar e promover uma melhoria
da gestão ambiental urbana nos municípios brasileiros.
•Elaboração do Roteiro Metodológico para Zoneamento Ambiental em
Escala Municipal
Visa a subsidiar tecnicamente os municípios para que esses elaborem seus
respectivos zoneamentos ambientais.

Iniciativas da Gerência de Gestão Ambiental
Urbana e Territorial- DZT:
Zoneamento Ambiental Municipal
Para se alcançar a sustentabilidade nas cidades é necessária a inserção
da dimensão ambiental no planejamento territorial municipal, com
destaque para o Plano Diretor.

O Plano Diretor deve, assim, ser subsidiado por uma análise ambiental
do território que demonstre suas potencialidades e restrições, ou seja,
algo que vincule o desenvolvimento das cidades à capacidade ambiental
de suporte. Tal ferramenta é o Zoneamento Ambiental Muniicpal, previsto no
Estatuto das Cidades (Lei n° 10.257/2001).
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Iniciativas de Gestão Ambiental
Urbana e Territorial- DZT:
•Diretrizes para e Indicadores Ambientais para as Cidades
Conjunto de diretrizes e indicadores ambientais para áreas urbanas.
Insumos aos municípios para iniciar uma estrutura de monitoramento da
qualidade ambiental, de acordo com a capacidade de cada município.
•Cartas de Vulnerabilidade Ambiental para duas regiões
metropolitanas do país
Visa a identificar e expor as interações entre o meio natural e as atividades
antrópicas que podem levar ao aumento da vulnerabilidade ambiental em
regiões metropolitanas. Previsto para 2018.

Iniciativas de Gestão Ambiental
Urbana e Territorial- DZT:
•Projeto em parceria com o Ministério das Cidades – Agenda
Nacional para o Desenvolvimento Urbano Sustentável/Parceria Governo
Alemão
Tem como objetivo aprimorar as capacidades institucionais em nível federal,
para o planejamento e a gestão urbana sustentável no
Brasil, visando também à mitigação/adaptação à mudança do clima.
•Mapeamento da Cobertura Vegetal e Corpos d’água em 732 Municípios
do País
Visa a aumentar o conhecimento acerca da situação atual das áreas urbanas
e periurbanas, referente aos aspectos de cobertura vegetal e corpos d’água,
com vistas à construção de uma estatística nacional sobre esses temas.

Exemplo de Mapeamento

Iniciativas de Gestão Ambiental
Urbana e Territorial- DZT:
•Diálogos Setoriais – Ação denominada “Políticas, instrumentos e
experiências de gestão ambiental urbana no Brasil e União Europeia”
Iniciativa que busca o conhecimento acerca das experiências nacionais
e europeias nos temas de proteção de mananciais, cobertura vegetal e
zoneamento ambiental em áreas urbanas e periurbanas. Subsidiará, entre
outros, a elaboração da Estratégia Federal de Gestão Ambiental Urbana.
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