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APRESENTAÇÃO

A Tese tem como título “Análise da Sustentabilidade Eco-sócio-econômica no Plano
Diretor de Natal/RN” e, conforme padronização aprovada pelo colegiado do DDMA local, se
encontra composta por uma Introdução Geral (embasamento teórico e revisão bibliográfica do
conjunto da temática abordada, incluindo a identificação do problema da tese), uma
Caracterização Geral da Área de Estudo, Metodologia Geral empregada para o conjunto da
obra e por três Capítulos que correspondem a artigos científicos. Todos os artigos estão no
formato do periódico ao qual está aceito/publicado/submetido; os endereços dos sites onde
constam as normas dos periódicos estão destacados em cada artigo.
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RESUMO

ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE ECO-SÓCIO-ECONÔMICA NO PLANO
DIRETOR DE NATAL/RN

O desenvolvimento urbano da sociedade determinou diferentes comportamentos e modos de
interação do homem para com a natureza ao longo do tempo (MARQUES, 2010). O modo de
viver e de ocupar espaços acompanhou esse desenvolvimento, o qual fez surgir diversos
novos conceitos e paradigmas acerca do assunto, também implicando na ruptura de ideias e
sínteses sobre o homem e sua forma de existir. Nessa perspectiva, a relação entre o homem e
o meio ambiente sempre se mostrou conflituosa (DUARTE, 2011). Diz-se isso porque, para
ocupar os espaços e desenvolver suas atividades e funções sociais, a sociedade necessitou
explorar os recursos naturais que o meio oferecia, muitas vezes degradando-o sem reparar
suas interferências, em uma relação de clara dependência da natureza, pois dela advém muito
do essencial para a manutenção da vida. Com o passar do tempo e a paulatina atividade
humana frente à natureza, foram necessárias medidas protetivas e reparadoras, assumidas por
governos de todas as formas, que fossem garantidas à sociedade e à própria estrutura natural,
a continuidade de um equilíbrio entre o homem e o meio. Foi então quando leis começaram a
versar sobre essa relação, com temas de direito ambiental, normas jurídicas que disciplinam o
potencial de ação humana na paisagem e demais condutas que podem ser observadas na
realidade. Esta tese, pois, tem por objetivo estudar o ponto de encontro ou convergências entre
as normas ambientais e urbanas que atingem as cidades, sendo o recorte geográfico a cidade
de Natal/RN e o recorte temporal a partir de 2007, data que marca o início da vigência do
Plano Diretor de Natal, ainda em vigor. Busca-se analisar o Plano Diretor de Natal quanto a
inclusão, observância e efetiva aplicação dos aspectos do equilíbrio eco-sócio-econômico
nesta ferramenta. Para tanto se viu necessário um estudo que explicitasse os principais e
contemporâneos conceitos de desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade urbana, de
maneira geral e especificamente em Natal/RN, analisando o seu plano diretor com a utilização
de elementos adaptados do delineamento metodológico de Avaliação Ambiental Estratégica
(AAE). A metodologia da pesquisa propriamente dita baseia-se, essencialmente, em um
estudo qualitativo, cuja revisão bibliográfica tem suporte na análise documental de fontes
primárias e secundárias e por fim, a aplicação da metodologia de análise proposta que aborda
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diametralmente o foco dessa tese. Por resultado espera-se apresentar um diagnóstico
ambiental sobre o instrumento plano diretor na capital, com um conjunto de análises pontuais
focadas nas grandes e principais ameaças ao desenvolvimento urbano sustentável local. Esse
conjunto de análises resume fatores passiveis de decisão pela governança responsável na
normatização do uso do solo, ou que com isto se relacionem, elencando prioridades ou opções
estratégicas que virão disponibilizar elementos estratégicos para as mudanças ou revisões
necessárias no plano, sempre em busca do desenvolvimento urbano sustentável ou com
equilíbrio eco-sócio-econômico.

PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente urbano; desenvolvimento urbano; avaliação ambiental
estratégica.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ECO-SOCIO-ECONOMIC SUSTAINABILITY IN THE
MASTER PLAN OF NATAL/RN

Urban development of society determines different behaviors and modes of interaction of man
with nature over time (MARQUES, 2010). The way of living and of occupying spaces
accompanied this development, which has given rise to several new concepts and paradigms
on the subject, also resulting in the break down and synthesis of ideas about man and his
survival. From this perspective, the relationship between man and the environment has always
been confrontational (DUARTE, 2011). This is said because, to occupy the spaces and
develop their activities and social functions, the society needed to exploit the natural
resources that the environment offered, often degrading it without noticing its interference, in
a clear dependency relationship of nature, for it comes very essential for the maintenance of
life. With the passage of time and the gradual human activity toward nature, needed is
protective and remedial measures taken by governments of all forms, to guarantee to society
and the natural structure the continuity of a balance between man and environment. That was
when laws began to be about this relationship with issues of environmental law, legal rules
governing the potential for human action in the landscape and other behaviors that can be
observed in reality. This doctoral thesis, therefore, aims to study the meeting point or
convergence between environmental and urban standards that reach the cities, with the
geographical cut the city of Natal/RN and the time frame from 2007, which marks the
beginning the term of the Master Plan of Natal, still in force. The aim is to analyze the Master
Plan of Natal/RN as the inclusion, observance and effective application of aspects of the ecosocio-economic balance in this tool. For that, saw required a study to review the main and
contemporary concepts of sustainable development and urban sustainability in general and
specifically in Natal/RN, analyzing their master plan with the use of adapted elements of the
methodological design of Strategic Environmental Assessment (AAE). The research
methodology is based essentially on a qualitative study, whose literature review supports the
documentary analysis of primary and secondary sources and finally the application of the
proposed methodology diametrically addresses the focus of this thesis. By resulting, is
expected to present an environmental diagnosis of the master plan in the capital instrument,
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with a set of specific analyzes focused on large and major threats to sustainable urban
development. This set of analyzes summarizes insusceptible factors of decision with
governance responsibility in the regulation of land use, or with it are connected, listing
priorities and strategic options that will provide strategic elements for the changes or revisions
necessary in the plan, always looking for development sustainable urban or eco-socioeconomic balance.

KEYWORDS: urban environment, urban development; strategic environmental assessment.
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INTRODUÇÃO GERAL, REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA

O conceito de desenvolvimento sustentável tem como definição basilar um modelo de
desenvolvimento baseado na conservação e utilização racional dos recursos naturais
planetários, de forma a garantir a sobrevivência das atuais e futuras gerações ou, em outras
palavras, “que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as
gerações futuras atenderem as suas” (SACHS, 1986). Esse conceito baseia-se nas análises
pioneiras sobre o assunto na Conferência de Estocolmo de 1972 onde se apresentou o
conceito de ecodesenvolvimento (SACHS, 1986, 2007). No início da década de 1980, a
Organização das Nações Unidas (ONU) retomou o debate das questões ambientais indicando
a Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, para a chefia da Comissão Mundial
do Meio Ambiente e Desenvolvimento. A comissão tinha o objetivo de promover audiências
em todo o mundo e produzir um resultado formal das discussões. O documento final desses
estudos chamou-se “Nosso Futuro Comum” ou “Relatório Brundtland” e é a base da
fundamentação teórica sobre o tema do desenvolvimento sustentável. Posteriormente, no Rio
de Janeiro, a Rio 92 popularizou esse conceito. A discussão desse assunto enseja um amplo
debate até hoje.
O equilíbrio eco-sócio-econômico do desenvolvimento ou o desenvolvimento
sustentável ainda expressa, no entendimento popular, aspectos exclusivamente ambientais, de
funções ecológicas dos ecossistemas ou regulação ambiental como garantia de bem-estar de
todas as espécies do planeta. Essa percepção, todavia, vem evoluindo com a incorporação dos
aspectos sociais e econômicos, complementadores do tripé de equilíbrio desse modelo de
desenvolvimento, na sua correta interpretação (BRASIL, 2000). Evolui-se atualmente da ótica
preservacionista radical para um enfoque contemporâneo de conservação ambiental ou
equilíbrio eco-sócio-econômico, o que demonstra um novo paradigma ambiental, posto na
realidade empírica, diante de um esfacelamento da visão monodimensional e a crescente
demanda em relação aos temas do desenvolvimento econômico e social com os do meio
ambiente que tem produzido acalorados debates e farto material científico, sempre em torno
dos estudos sobre a eco-sócio-economia (KAPP, K. W. apud VEIGA 2005).
Nas áreas que incorporam aspectos artificiais do meio ambiente, em regiões especiais
que são as cidades, essa análise ganha complexidade e gera uma discussão com muitos
conflitos (MARQUES, 2010). As oposições e contradições são de várias naturezas e estão
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presentes sob diversas formas, sejam na mídia, nos movimentos sociais, nas formulações
teóricas sobre a sociedade e a natureza, nos ambientes jurídicos, nas discussões dos problemas
da pobreza e da falta de moradia, sendo a questão ambiental o ponto principal desses debates.
Esse conjunto de fatos vem desorganizando a ocupação do solo das cidades, com graves
impactos eco-sócio-econômicos (DUARTE, 2011).
O conceito de desenvolvimento urbano sustentável é marcado por seu inerente caráter
interdisciplinar, uma vez que atrelado à discussão do fenômeno urbano (LEFEBVRE, 2010).
Dentre esses conflitos, se sobressaem as diferenças entre a trajetória da análise ambiental e da
análise urbana que, originando-se em áreas do conhecimento diferentes, são obrigadas a
caminharem juntas na proposta de desenvolvimento sustentável para o ambiente das cidades,
com objetivos às vezes divergentes (MOTA, 1999). Tem-se como paradigma que há sempre
conflitos, oposições e contradições entre os conceitos de urbano e ambiental.
No processo de urbanização, o espaço urbano, como a materialização das relações
sociais ou elemento transformador dessas relações (LEFEBVRE, 2015), ocupa o cerne de
uma análise complexa e de agregador de ciências e perspectivas que constroem o ambiente
urbano: o físico, o ambiental, o social e todas as outras trocas que ocorrem no seio social, em
uma falsa inconsonância. Muitas tentativas de entendimento dessas duas análises baseiam-se
nas definições em torno da expressão “ambiente urbano”, na busca da convivência entre a
dimensão física, natural ou construída e a dimensão ambiental ou ecológica do espaço urbano
modificado (NATAL, 2013). Esta síntese é a base das possibilidades do desenvolvimento
sustentável nas práticas da ocupação das cidades, em busca de melhores condições de
sobrevivência, seja para a cidadania, seja na busca de qualidade de vida urbana ou em uma
justiça ecológica, social e econômica (MARQUES, 2010).
Nesse contexto, o ambiente urbano se apresenta formado por dois sistemas
intimamente inter-relacionados e que se presente fundir. O sistema natural, composto do meio
físico e biológico (solo, vegetação, animais, água, etc.) e o sistema antrópico, constituído pelo
homem e suas atividades, de forma que o ambiente urbano interage com o ambiente natural e
os reflexos de sua ocupação humana (SILVA, 2010). A ação do homem é predominante nesse
sistema duplo e, por isso, o ambiente urbano difere dos outros ecossistemas naturais pela
intensidade e rapidez das mudanças que se processam nessas regiões (SILVA, 2008).
O homem tem a capacidade de dirigir suas ações utilizando o meio ambiente como
fonte de subsistência e energia ou como receptor de seus produtos e resíduos, com posturas de
excessiva valorização da tecnologia e de interesses econômicos (BARBOZA; QUINTEIRO,
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2007). Esse fato acentua os riscos da ocupação dos solos urbanos, com reflexos eco-sócioeconômicos negativos, como a extinção de recursos naturais, poluição do meio ambiente,
deterioração da qualidade de vida, segregação e desigualdades sociais, pobreza, miséria ou má
distribuição de renda. A urbanização das cidades não é acompanhada do necessário
crescimento das infraestruturas urbanas, criando, ao invés de cidades sustentáveis, cidades
desiguais (MARICATO, 2015). Nesse sentido, “o processo de urbanização no mundo
contemporâneo, expressão da acentuação dos papéis urbanos sob o industrialismo e de novas
formas de produção e consumo da cidade, tem provocado o aprofundamento das contradições
entre o ambiental e o social nos espaços urbanos” (SPÓSITO, 2001). Daí o desafio do
desenvolvimento urbano sustentável, que visa reduzir essas contradições, compatibilizando a
conservação dos recursos naturais com crescimento econômico e justiça social.
A urbanização no Brasil teve um crescimento vertiginoso nas últimas décadas do
século passado. De acordo com o último censo (IBGE, 2010), em 1970, 56% dos brasileiros
moravam em áreas urbanas. Hoje são mais de 80% e até 2050 serão 90%, concentrados em
grandes centros, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Diversas
consequências desse processo acelerado de urbanização, a maioria delas negativas, ocorrem
nos dias atuais e é previsto que elas se tornem mais acentuadas ao longo dos próximos anos.
São, principalmente, problemas de ocupação desordenada do solo urbano e falta de
infraestrutura que causam o desequilíbrio eco-sócio-econômico do crescimento da cidade e
degradação ambiental. São mazelas relacionadas à habitação e o processo de favelização, ao
espraiamento ou concentração urbana ou a questões de saúde, educação, segurança, transporte
público e mobilidade urbana (OLIVEIRA, 2001).
Os critérios de sustentabilidade adaptados ao desenvolvimento urbano são bem
adequados e descritos em um dos marcos mais importantes no processo de implementação das
políticas para o desenvolvimento sustentável nas cidades do Brasil. Em 2003, o Ministério do
Meio Ambiente determinou um conjunto de normas, posturas, condições e procedimentos
relacionados ao planejamento urbano sustentável, para elevar o padrão de sustentabilidade
socioambiental em diferentes arranjos territoriais, no caso, nos municípios. Esse trabalho
busca sintetizar uma análise calcada na metodologia e abordagens baseadas nos estudos
mundiais sobre o assunto. Esse documento veio a ser batizado como Agenda 21 Local. Esses
critérios, obrigatórios no modelo da Agenda 21 Local, são relacionados, segundo Brasil
(2000, 2006, 2011), principalmente, às seguintes definições:
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Sustentabilidade ecológica e ambiental: Base física do processo de crescimento,
que tem como objetivo a conservação e o uso racional do estoque de recursos
naturais incorporados às atividades produtivas e que se relaciona com a capacidade
de suporte dos sistemas naturais em absorver ou se recuperar das agressões
derivadas da ação humana, implicando um equilíbrio entre as taxas de produção de
resíduos e as taxas de absorção ou resiliência da base natural de recursos;



Sustentabilidade social: Objetiva promover a melhoria da qualidade de vida e a
reduzir os níveis de exclusão e segregação social e espacial por meio de políticas de
justiça redistributiva e inclusivas;



Sustentabilidade econômica: Visa permitir o crescimento econômico e a atividade
produtiva com o acesso aos recursos naturais e uso dos solos, garantindo a melhoria
permanente da qualidade de vida das populações pela disponibilização de emprego
e renda;



Sustentabilidade demográfica: Revela os limites da capacidade de suporte de
determinado território e de sua base de recursos, o que implica cotejar os cenários
ou as tendências de crescimento econômico com as taxas demográficas, sua
composição etária e os contingentes de população economicamente ativa esperados;



Sustentabilidade cultural: Fundamentada na necessidade de manter a diversidade de
culturas, valores e práticas existentes no planeta, no país ou numa região e que
integram ao longo do tempo às identidades dos povos;



Sustentabilidade política: Relacionada à construção da cidadania plena dos
indivíduos por meio do fortalecimento dos mecanismos democráticos e processos
participativos de formulação e de implementação das políticas públicas, dizendo
ainda respeito quanto ao governo e à governabilidade e



Sustentabilidade institucional: Voltada à necessidade de criar e fortalecer
engenharias institucionais ou instituições, cujo desenho e aparato já levem em conta
critérios de sustentabilidade e de capacidade de ação.

O histórico do planejamento urbano do Brasil teve sua principal iniciativa na
Constituição Federal de 1988, nos artigos 182 e 183 que determinou as bases da política de
desenvolvimento urbano em todo o país. Nela se definiram premissas fundamentais da
atividade urbanística. Na Carta Magna consta que a competência para o ordenamento do
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e pela garantia do bem-estar de seus
18

habitantes é o poder público municipal (prefeituras). A Constituição definiu também que são
os planos diretores municipais, aprovados pelas Câmaras Municipais de Vereadores, os
instrumentos básicos dessa política, detentores das premissas fundamentais de suas intenções.
O plano diretor deve ser efetivo instrumento de planejamento para o pleno desenvolvimento
da urbis e de suas funções sociais (SANT’ANA, 2006).
Os planos diretores são leis e, portanto, o trato com o assunto deve se remeter a
questões de direito urbanístico (BARBOZA; QUINTEIRO, 2007). Esse assunto sugere uma
interpretação confusa no Brasil, uma vez que no enquadramento jurídico do direito
urbanístico, a competência legislativa é concorrente, ou seja, exige a cooperação entre os
entes federados. A política urbana deve ser desenvolvida pelos municípios, conforme
atribuição da Constituição Federal, cabendo aos estados legislarem sobre a criação e
regulamentação de regiões metropolitanas e à União, a instituição das normas gerais para o
desenvolvimento urbano.
Nesse sentido, exercendo sua competência em matéria de direito urbanístico, a União
promulgou a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, que regulamentou
as normas constitucionais de desenvolvimento urbanístico e estabeleceu as diretrizes gerais da
política urbana no Brasil. O Estatuto da Cidade traça as diretrizes gerais dos planos diretores
para o desenvolvimento urbano sustentável dos municípios brasileiros, que são caracterizadas,
essencialmente, pela formulação de políticas de gestão democráticas e planejadas da cidade,
bem como pelo aprofundamento nos temas ambientais, sociais, econômicos, históricos e
culturais e os relacionados às questões político-institucionais. O Estatuto da Cidade e os
planos diretores vieram positivamente ao encontro das preocupações de ambientalistas,
urbanistas, juristas e geógrafos que se envolveram na sua elaboração. Reconhece-se a
legislação brasileira de planos diretores como uma das mais competentes do mundo
(SANT’ANA, 2006). O Estatuto da Cidade e a Agenda 21 são vistos, inclusive pelos
operadores do direito, como “leis ambientalistas”.
Em uma das mais completas definições, o plano diretor é a ferramenta legal e
competente de implementação das políticas de desenvolvimento urbano sustentável, sendo, ou
devendo ser, instrumento de solução de conflitos urbanísticos, objetivando organizar os
espaços habitáveis de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade
(MARQUES, 2010). Ainda segundo Marques, entende-se como espaços habitáveis, todas as
áreas em que o homem exerce coletivamente qualquer das quatro funções sociais: habitação,
trabalho, circulação e recreação.
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O Capítulo II do Estatuto da Cidade trata especificamente dos instrumentos da política
urbana e no seu Art. 4º “do planejamento urbano municipal”, o plano diretor e o zoneamento
ambiental. Essa dupla de instrumentos que dá ao município as condições para desenvolver
políticas urbanas que concretizem a função social da propriedade urbana e o direito de todos à
cidade. O Estatuto da Cidade detalha que o plano diretor municipal deve envolver o
planejamento urbano, ambiental e do desenvolvimento econômico, especificando também a
exigência dos aspectos participativos e democráticos que devem nortear os processos de
criação e aplicação desta ferramenta. O Estatuto da Cidade pressupõe a importância das bases
democráticas saudáveis que devem ser asseguradas para a plena consecução dos objetivos dos
planos diretores, com controle social efetivo, além de competência técnica apurada, muito
mais que a mera criação e cumprimento da “Lei do Plano Diretor” (BRASIL, 2001).
Mas,

atualmente,

esses

processos

participativos

de

elaboração,

revisão

e

regulamentação dos planos diretores vêm sendo desenvolvidos com muita dificuldade,
enfraquecendo-se em seu caráter técnico e democrático e na sua efetiva capacidade de induzir
a perspectiva do desenvolvimento urbano sustentável nas instâncias decisórias dos governos.
A interdisciplinaridade contida nesse instrumento, que envolve interligações com a
estrutura do direito urbanístico, engenharias, arquitetura, ecologia, geografia, geologia,
economia, sociologia, entre tantas outras ciências, transforma o processo em um grande
desafio. Supõe-se que a falta de critérios e elementos científicos e de avaliação e informações,
sistematizadas em nível de detalhamento condizente com a necessidade para o entendimento
das dinâmicas eco-sócio-econômicas envolvidas, seja a causa desses conflitos. Um indicador
dessa assertiva é o volume de desacertos ensejados nesses trabalhos, sempre em torno de
interpretações ou leituras de seu conteúdo as mais diversas e na maioria das vezes
equivocadas, sendo o foco principal dessas discussões, a sustentabilidade.
De acordo com o IBGE (2014), a projeção para a população de Natal no ano de 2050 é
de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes. A cidade, com suas características
geoambientais e socioeconômicas, precisará enfrentar com competência os desafios dessa
superpopulação e seus impactos negativos. Para tanto, faz-se necessária a compreensão ou
análise dos instrumentos disponíveis de planejamento urbano sustentável, principalmente o
plano diretor, a fim de disponibilizar as condições que embasem cientificamente os processos
do seu desenvolvimento e aplicação.
O planejamento urbano no Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, desde
as primeiras iniciativas no começo do século XX com o Plano Polidrelli, até os dias atuais,
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com a última versão do Plano Diretor Municipal, de 2007, vem apresentando diferentes graus
de inserção de critérios do equilíbrio eco-sócio-econômico nas ações e propostas voltadas ao
uso do solo da capital, acompanhando a evolução desse tema. Mas, de uma forma geral, essa
preocupação não tem promovido o adequado enfrentamento dos impactos causados pela
urbanização, com todas as suas implicações, sem conseguir o aperfeiçoamento necessário à
promoção do desenvolvimento urbano sustentável.
Sendo assim, identificou-se a seguinte questão central da presente pesquisa: Como os
critérios de sustentabilidade eco-sócio-econômica urbana vem sendo introduzidos no Plano
Diretor de Natal/RN? Entende-se ser relevante a elaboração de uma questão secundária como
forma de estreitar o foco do estudo. Desta forma, outra importante questão é: Por que os
critérios de sustentabilidade eco-sócio-econômica urbana, introduzidos no Plano Diretor de
Natal/RN, têm-se mostrado inadequados ao efetivo controle e redução dos impactos gerados
pela ocupação do ambiente urbano da capital? Essa questão, evidentemente, se refere ao
contexto das dimensões e diretrizes que devem ser influenciados ou normalizados pelos
planos diretores municipais.
Nesse sentido, esta tese parte da hipótese de que o planejamento urbano na Cidade do
Natal/RN, especificamente em seu principal instrumento de gestão, o Plano Diretor de Natal
em sua atual versão, não vem introduzindo adequadamente a sustentabilidade eco-sócioeconômica ao longo de sua evolução.
Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar os critérios inseridos
quanto a sustentabilidade eco-sócio-econômica do Plano Diretor de Natal/RN – (Lei
Complementar nº 82 de 21 de junho de 2007). Como objetivos específicos dessa pesquisa,
buscou-se discutir os conceitos de desenvolvimento e planejamento sustentável urbano e sua
aplicação na perspectiva contemporânea do atual estágio de crescimento de Natal/RN;
analisar o estado da arte do instrumento plano diretor na capital e das demais ferramentas da
gestão urbanística, a partir da análise histórica dos principais produtos produzidos nesses
processos, em suas diretrizes, ações e intervenções urbanísticas perpetradas ao logo do último
século, desde as primeiras iniciativas; investigar o processo de criação e revisões do Plano
Diretor de Natal/RN de 2007, vigente, sua aplicação e aplicabilidade, a partir de uma revisão
crítica, contextualizando os conflitos encontrados nesse processo, visando permitir
conhecimentos suficientes ou marcos científicos à sua adequação como ferramenta eficiente e
eficaz, capaz de promover o desenvolvimento urbano sustentável, e desenvolver e aplicar um
modelo adaptado do instrumento de gestão Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, com
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vistas à percepção da inserção dos aspectos de equilíbrio eco-sócio-econômico no
desenvolvimento urbano da capital, a partir de sua avaliação e da adequação de seus
princípios ou elementos fundamentais.
Essa metodologia adaptada deverá ser uma proposta de ferramenta avaliativa para
instrumentalizar os processos revisionais do Plano Diretor de Natal/RN. Esta análise deve
melhorar o conjunto de informações disponíveis, promovendo a facilitação dos debates e
decisões por parte da gestão municipal responsável pelo planejamento urbano e demais
setores envolvidos, contribuindo para amenizar os conflitos atuais. A experiência
internacional demonstra que a aplicação da AAE auxilia o processo de gestão dos planos de
gerenciamento de uso do solo, promovendo melhoria da qualidade ambiental, com a
determinação coletiva dos parâmetros de sustentabilidade urbana (MAGLIO, 2005).
O resultado deste trabalho determina um conjunto de opções estratégicas que são vistas
como caminhos a seguir na reforma do Plano Diretor de Natal, na promoção da
sustentabilidade eco-sócio-econômica urbana.
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo compreende o Município de Natal, capital do Estado do Rio
Grande do Norte, localizado na Região Nordeste Brasileira. Natal, em relação ao Estado do
Rio Grande do Norte, situa-se na Mesorregião do Leste Potiguar, inserida na Região
Metropolitana de Natal (RMN). Com área de 2.719 km² a RMN é composta pelos municípios
de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Ceará-Mirim, São José de
Mipibu, Nísia Floresta, Monte Alegre e Barra de Maxaranguape (NUNES, 2009). A
Microrregião de Natal, com seu centro geográfico em 05º 47' 42" de latitude sul e 35º 12' 34"
de longitude oeste, soma 168,53 km² de área (NATAL, 2014b).

Figura 01- Mapa de Localização do Município de Natal-RN

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) verificou, nos seus censos
demográficos, que em 1991 Natal apresentava uma população de 606.887 habitantes. Em
2010 essa população passou a 803.739. Os números atuais do IBGE para 2015 verificam em
Natal uma população de 869.954 habitantes, estando na 15ª posição no ranking populacional
entre as capitais brasileiras (IBGE, 2015). Esse acréscimo representa uma taxa média
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geométrica aproximada de crescimento anual em torno de 1,2%. Desta forma serão mais de
1,2 milhões de habitantes em 2050 em Natal.
Natal situa-se em zona costeira brasileira, abrigando uma grande quantidade de
ecossistemas de importância ambiental e econômica, como a Mata Atlântica e os manguezais,
dunas, restingas, falésias, bancos de coral e arrecifes, planícies costeiras e praias. Existe uma
grande área de Mata Atlântica localizada no Parque das Dunas, parte de uma Zona de
Proteção Ambiental (ZPA) que ainda apresenta uma diversificada fauna e flora com espécies
autóctones e provável existência de espécies desconhecidas (NATAL, 2013). Ainda existem
exemplares arbóreos como o pau-brasil, jatobá, maçaranduba, sapucaia, ubaia-doce, juremabranca, sucupira, pau-ferro, ipê roxo, ipê amarelo e angelim. Esse ecossistema abriga uma
grande diversidade de aves, lagartos, insetos e alguns poucos mamíferos. Na região de
manguezais, berçário da biota marinha, a vegetação típica dos estuários ocupa uma longa
faixa de terra nas margens do Rio Potengi e do Rio Jundiaí, oferecendo uma fauna
diversificada de peixes e crustáceos, fonte de renda para as comunidades nativas dessas áreas.
Essa região também forma outra ZPA, de acordo com o zoneamento ambiental da capital.
Natal tem mais de 68 km² de áreas verdes ou mais de 40% do seu território em
zonas de proteção ambiental (NATAL, 2007a).
Quanto aos recursos hídricos, Natal é drenada por quatro bacias hidrográficas, dos
Rios Potengi, Jundiaí, Pirangi e Doce. A maior é a Bacia do Rio Potengi, terceira do estado. A
perenização dessas bacias é devida a boa pluviosidade nesta faixa litorânea e pelas águas
liberadas pelos aluviões e dunas. A origem destes rios é atribuída a falhamentos, que formam
grabens tectônicos. Nos vales desses rios, principalmente no Rio Potengi e Rio Jundiaí,
alargam-se extensas planícies fluviais, que com o rebaixamento nas suas fozes, permite a
invasão da água salgada do mar, durante às marés altas, formando grande estuário (NUNES,
2009).
Na Cidade do Natal ocorrem 55 lagoas (NATAL, 2010), sendo que oito delas
merecem destaque. A Lagoa Azul, Lagoa do Gramoré e Lagoa de Pajuçara situam-se no Vale
do Rio Doce, que tem sua nascente na descarga da Lagoa de Extremoz, a maior delas. As
demais pertencem ao sistema dunas, de muita complexidade hidrológica, situando-se nos
bairros de Jiqui e Pirangi. Vale destacar a Lagoinha, no Bairro de Ponta Negra, inserida em
uma zona ambientalmente protegida, e a Lagoa Manoel Felipe no Bairro do Tirol, zona
central da capital.
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As feições geomorfológicas e as características litológicas da região, se, por um
lado, limitam a ocorrência de água na superfície, por outro predispõe a ocorrência de
aquíferos subterrâneos de grande expressão. Eles se apresentam sob dois aspectos distintos,
com o Aquífero Dunas, livre e o Aquífero Barreiras, confinado ou semiconfinado.
O Aquífero Dunas é encontrado nos depósitos arenosos inconsolidados,
compostos de areias quartzosas finas ou médias, apresenta grande capacidade de
armazenamento por infiltração e circulação. Sua importância advém de sua alta produção, por
ser a fonte de alimentação das lagoas costeiras, riachos e rios, por ser a origem de recarga do
Aquífero Barreiras e por funcionar como barreira hidráulica de impedimento do avanço da
água do mar nos depósitos hídricos subterrâneos ou a cunha salina. Esta última característica
vem sendo ameaçada pela captação excessiva de água em poços para o abastecimento de água
da cidade.
Embora possua excepcionais características físico-químicas para consumo
humano, o Aquífero Dunas vem sendo poluído por nitrato, advindo da infiltração de efluentes
sanitários, principalmente pela disposição livre no solo de esgotos in natura, como na
percolação de água contaminada, também por esgotos, nas lagoas de infiltração ou captação
de águas pluviais. Este fato vem comprometendo a qualidade desse manancial que, em
determinadas áreas, já se encontra impróprio ao consumo humano.
O Aquífero Barreiras, formado pelas sequencias sedimentares da formação de
mesmo nome, também tem água de excelente qualidade para consumo doméstico, com grande
capacidade de recarga, o que disponibiliza grandes volumes de água. Essas duas reservas são
responsáveis por mais de 60% da água utilizada na cidade (IDEMA, 2008).
Natal tem um relevo plano a suavemente ondulado, com solos de embasamento
cristalino pré-cambriano, com ocorrências de granitos e gnaisses. As unidades aflorantes
consistem na Formação Barreiras, Formação Potengi, Arenitos de Praia, Paleodunas ou Dunas
Fixas, Dunas Recentes ou Móveis, Sedimentos Aluvionares e de Mangue e Sedimentos
Praiais (IDEMA, 2008).
Na pedologia de Natal, destacam-se, principalmente, os solos de Areias
Quartzosas Distróficas Marinhas – AM (dunas) e os Solos Indiscriminados de Mangues – SM
(EMBRAPA, 1971). Ainda são identificados solos de Areias Quartzosas Distróficas
(tabuleiros costeiros), Latossolos Distróficos e Solos Aluviais Eutróficos de Textura
Indiscriminada (IDEMA, 2007, 2008).
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O clima de Natal é o tropical úmido, com temperatura média em torno de 28 °C.
O município recebe ventos constantes de até 40 km/h. Natal tem mais de 12 horas diárias de
sol, em média. Em Natal chove acima de 2.000 mm por ano (IDEMA, 2008)
Na economia, Natal tem o turismo, comércio, prestação de serviços e a indústria
como suas principais atividades. Em 1991 o IDH era de 0,572, passando em 2010 para 0,763
com índice GINI de 0,53. O PIB é de 13,2 bilhões de reais, com um per capta, a preços
correntes, da ordem de R$ 16.256,53 (IBGE, 2013). É grande o desequilíbrio social que se
apresenta, com mais de 60% da população com renda mensal de até um salário mínimo.
Existem bolsões de pobreza com graves problemas demográficos, com crescimento
populacional em progressão geométrica e altos índices de analfabetismo (NATAL, 2013).
Apesar disso, Natal tem um forte movimento imobiliário, tendo a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Urbanismo expedido mais 800 mil metros quadrados de alvarás de
construção em 2013.
Natal conta com um Zoneamento Ambiental, uma ferramenta operacional que é o
principal instrumento de um plano diretor na dimensão ambiental. Zonear significa dividir em
zonas, compartimentar o todo em
áreas de similaridades internas
que permitam sintetizar estas
características

e

permitir

um

tratamento homogêneo a cada
uma

delas.

No

caso

do

zoneamento ambiental, o todo é
dividido

em

características

áreas

com

geoambientais

diagnosticadas em função de
prognósticos sobre as restrições
de sus ocupação sob a ótica de
preservação
ambiental.

ou
Para

conservação
Natal

este

zoneamento foi instituído pela
Lei nº 6.938/1981 e mapeou e
locou zonas nas quais o Poder
Público

estabelece

regimes

Figura 02 - ZPAs de Natal-RN (SEMURB, 2010)
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especiais de uso com vistas a sua melhoria e recuperação da qualidade ambiental e do bemestar da população. Em Natal têm-se 10 Zonas de Proteção Ambiental – ZPAs, localizadas em
vários bairros, com duas delas na Zona Norte e oito na Zona Sul conforme a Figura anexada.
Essa caracterização identifica um frágil sistema socioambiental de intensa
dinâmica, intuindo para a necessidade de acurada gestão de sua ocupação. São problemas dos
grandes centros urbanos, com ocupações irregulares associadas a vulnerabilidade social da
população residente. São grandes os riscos de desastres socioambientais, principalmente nas
áreas de pobreza e habitações improvisadas com deficiências infraestruturais e,
coincidentemente, de fragilidade ambiental (NATAL, 2014).
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METODOLOGIA GERAL

Para atingir aos objetivos propostos quanto à sustentabilidade eco-sócio-econômica no
Plano Diretor de Natal/RN – (PDN), utiliza-se como método nesta pesquisa, o estudo de caso,
a pesquisa bibliográfica e documental e elementos adaptados do instrumento de gestão
ambiental “Avaliação Ambiental Estratégica” (AAE).

Estudo de caso

Embora sejam tratados com desconfiança até um passado recente, os estudos de caso
constituem hoje um dos delineamentos mais praticados no âmbito das Ciências Humanas e
Sociais (GIL, 2009). Não existem ainda grandes obras ou manuais operacionais para as
pesquisas por estudo de caso em português, mas as obras de Gil (2009) e de Yin (2010),
organizando a metodologia desenvolvida em todo o mundo sobre esse assunto, permitem o
seu entendimento e a sua aplicação em todas as suas etapas.
O estudo de caso surge como uma escolha do autor para tratar a pesquisa da hipótese
suscitada, uma vez que sua metodologia permite maior flexibilidade ao pesquisador para lidar
com a realidade empírica e observação do objeto a partir da perspectiva teórica adotada. A
definição de seus procedimentos operacionais passa a requerer muito mais da sensibilidade e
conhecimentos dos pesquisadores que a utilizam, ao longo de seu encaminhamento (YIN,
2010). Em que pese a ameaça de uma não normatização metodológica e o consequente
aumento da importância e responsabilidade das decisões dos pesquisadores, vê-se o método
como adequado, pelos conhecimentos existentes do tema tratado ou facilidade de acesso a
esses e à segurança acerca da natureza e das especificidades dessa modalidade de pesquisa.
O estudo de caso como metodologia de pesquisa científica constitui uma das
modalidades de delineamento completo de pesquisa (VENTURA, 2007). Segundo Gil (2009),
trata-se, pois, de um dos diversos modelos propostos para a produção de conhecimento num
campo específico, assim como também o são o experimento e o levantamento. Ainda de
acordo com o autor, assim como o experimento e o levantamento, o estudo de caso determina
princípios e regras a serem observados ao longo de todo o processo de investigação,
envolvendo etapas de formulação e delimitação do problema, seleção da amostra, da
determinação dos procedimentos para a coleta e análise dos dados, bem como dos modelos
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para a sua interpretação, o que implica descartar qualquer definição que apresente o estudo de
caso como apenas um método ou técnica de coleta de dados.
É importante, para justificar a adequabilidade desse método de pesquisa, o
conhecimento de outras definições de autores que teorizaram acerca dessa estratégia
metodológica. Uma delas se refere ao estudo de caso como um método de pesquisa em que o
pesquisador explora uma simples entidade ou fenômeno limitado pelo tempo e atividade (um
programa, evento, processo, instituição ou grupo social) e obtém detalhada informação sobre
o tema utilizando uma variedade de procedimentos de coleta de dados durante um período de
tempo definido (CRESWELL, 1994 apud GIL, 2009). Sob outro enfoque, o estudo de caso é
entendido como “um meio de organizar dados sociais preservando o caráter unitário do objeto
social estudado" (GOODE; HATT, 1969). Mas a definição consensualmente mais utilizada é
a de que um estudo de caso é uma investigação empírica que analisa um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o
contexto não estão claramente definidos (YIN, 2010). Em todas essas definições, o estudo de
caso apresenta características essenciais que o identificam como sendo o delineamento
metodológico adequado ao estudo aqui proposto, com as etapas de uma pesquisa clássica e
que, segundo Gil (2009), é completo, não podendo ser confundido com método, técnica,
estratégia ou tática para simples coleta de dados, como já foi citado.
O estudo de caso preserva o caráter unitário do fenômeno pesquisado, ou seja, o caso é
estudado como um todo, podendo ser constituído por um indivíduo, um grupo, um evento, um
processo, uma organização ou instituição, ou um programa. O estudo de caso investiga
fenômenos contemporâneos, podendo levar em conta múltiplos condicionantes históricos
(GIL, 2009). Como na definição de Yin (2010) e Gil (2009), o estudo de caso não separa o
fenômeno do seu contexto, diferentemente de outros delineamentos, como o experimento e o
levantamento, que deliberadamente restringem o número de variáveis a serem estudadas com
vistas a sua viabilidade. O estudo de caso difere de outros métodos por ser um estudo em
profundidade do objeto pretendido. Por exemplo, os levantamentos utilizam-se de
instrumentos padronizados para a coleta de dados, como os questionários e as entrevistas
estruturadas. Nos estudos de caso, as entrevistas são pouco estruturadas e livres, com vistas a
obtenção de dados, com a utilização de múltiplos procedimentos de coleta que expressem um
maior nível de profundidade para o fenômeno pesquisado. Por fim, em última análise dessa
metodologia, o estudo de caso evidencia uma natureza interdisciplinar e holística, adequada

29

aos estudos do desenvolvimento sustentável nas suas múltiplas ciências e dimensões que
precisam ser integradas (GERHARDT, 2009).
O estudo de caso proposto como método de pesquisa para esse trabalho caracteriza-se
como explicativo (GIL, 2009), visando responder questões do tipo “como?” e “por que?”,
almejando identificar as causas dos fenômenos, os fatores que os influenciam ou os
“mecanismos geradores” desses fenômenos. A sistematização do planejamento da pesquisa
aqui proposta fundamenta-se nas teorias e nos estudos de Yin (2010) e de Gil (2009).
Desta forma, a partir do tema buscou-se a formulação do problema da pesquisa, que
nos estudos de caso – assim como em outros estudos qualitativos – os autores preferem
chamar de “questões de pesquisa”, conforme já houve referência na introdução desse trabalho,
alegando que “problema” é um termo mais adequado aos estudos quantitativos (MARCONI,
2011). Para Gil (2009), não existem regras definidas para a formulação das questões de
pesquisa, porém, algumas atividades são imprescindíveis na formulação dessas questões. Uma
das mais importantes é o exame da literatura relacionada. Artigos publicados em periódicos
especializados ou artigos jornalísticos, teses e dissertações são algumas dessas fontes úteis
nesse processo. Uma outra atividade importante é a discussão do tema com pessoas que
acumularam experiências relativa ao assunto, ampliando a análise da bibliografia consultada.
Também, no caso específico do tema aqui tratado, fez-se indispensável a participação do
pesquisador nos eventos ligados ao tema proposto. Com essas definições, passou-se ao
estabelecimento do arcabouço teórico, a partir de uma revisão da literatura, após a
identificação, localização e análise de publicações com informações relacionadas ao tema da
investigação.

Pesquisa bibliográfica e documental

É na pesquisa bibliográfica e documental que se confecciona a base teórica da
pesquisa (CONDURÚ, 2007). Na pesquisa bibliográfica foram analisados os novos enfoques
da evolução dos conceitos de sustentabilidade eco-sócio-econômica no planejamento
urbanístico, uma avaliação acerca do desenvolvimento do urbanismo no Brasil e,
especificamente, em Natal, e a conceituação e metodologias da Avaliação Ambiental
Estratégica que foram adaptadas à análise de planos diretores. Essa etapa da pesquisa permitiu
uma revisão dos conceitos e a contextualização histórica da sustentabilidade eco-sócioeconômica urbana, desde o seu surgimento em 1992, por meio da leitura de trabalhos de
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autores referenciais da análise urbanística e ambiental, visando sustentar a lógica da pesquisa
quanto à aplicação dos conceitos dessa sustentabilidade ao ambiente urbano (MAGLIO,
2005).
Em outra frente, com o conhecimento da retrospectiva do planejamento urbano no
Brasil, especialmente relacionado aos planos diretores, foram obtidos os critérios de avaliação
inicial para Natal. Em relação ao planejamento urbanístico na Cidade do Natal, foi feito um
estudo que compôs uma retrospectiva histórica detalhada e, desde já, analisada sob o ponto de
vista da sustentabilidade eco-sócio-econômica no meio urbano. Esta análise refere-se ao
período de toda a evolução ou primeiras tentativas de intervenções urbanísticas em Natal, que
datam do início do século XX, e que mesmo não podendo serem vistas como ações de
planejamento urbano, ganharam nomes de “planos” (NATAL, 2007a). Essa retrospectiva vem
até os dias atuais com o Plano Diretor de Natal/RN, vigente, criado em 21 de junho de 2007
pela Lei Complementar nº 82 (NATAL, 2007b).
Foram pesquisados livros de diversos encaminhamentos disciplinares, como o direito
ambiental e urbanístico, o uso e ocupação do solo urbano, geografia e paisagens urbanas,
dissertações de mestrado e teses de doutorado nas áreas ligadas ao tema e outros trabalhos e
artigos de interesse, obtidos por diversas maneiras, por aquisição, empréstimo ou em sítios
digitais. Nesse estudo uma fonte importante foi obtida no acompanhamento de artigos,
entrevistas e outros documentos jornalísticos. Para tanto foi criada uma hemeroteca
especializada.
A pesquisa documental de fonte primária propriamente dita é aquela realizada no
interior de órgãos públicos (ANDRÉ, 2005). Neste sentido a pesquisa voltou-se para conhecer
a produção dos órgãos de planejamento urbano de Natal, e da região metropolitana, de sua
legislação ambiental e urbanística. Buscou-se documentos e notas-técnicas sobre todo o
desenvolvimento das intervenções urbanística na área de estudo, os planos diretores de Natal
e das cidades da região metropolitana, zoneamentos de diversos tipos nessa região e outras
operações urbanas. Todo esse material se mostrou imprescindível ao tratamento do tema nesta
tese de doutorado.
O principal órgão visitado, fisicamente ou através da Internet em seus sítios próprios,
foi a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB). A SEMURB
produz um vasto material dedicado ao planejamento urbano da capital, que é seu objetivo
institucional, ancorado nos princípios da sustentabilidade ambiental urbana. São notastécnicas, análises, cartilhas e anuários, com um grande volume de informações relacionado ao
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planejamento urbano metropolitano, suficientes para o entendimento das percepções que
evoluíram com as administrações que se sucederam, em diversos estilos de gestão, bem como
os problemas e dificuldades surgidas ao longo do tempo, e as que persistem nos dias atuais em
conflitos contemporâneos nesse processo.
Foram analisadas as diversas legislações urbanísticas já produzidas e voltadas ao tema,
suas formulações e justificativas. Sempre que foi possível, a base legal urbanística de Natal
foi comparada em seus teores e entendimentos com a de cidades da zona metropolitana e de
outras capitais. É essa documentação analisada que forma o conjunto dos textos referenciais
ou marcos de referência da política urbana da cidade (MAGLIO, 2005).
Foram feitas visitas a outros órgãos voltados às questões ambientais, como o Instituto
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte
(IDEMA), órgão estadual responsável pela promoção da política ambiental e desenvolvimento
sustentável em todo o Rio Grande do Norte e o (IBAMA), autarquia federal de proteção ao
meio ambiente e sustentabilidade no uso Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis de recursos naturais. Visitou-se ainda, com obtenção de material técnico
para análise, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN) e o Sindicato da
Construção Civil no Rio Grande do Norte (SINDUSCON).
Em complementação aos métodos de pesquisa bibliográfica e documental, a pesquisa
pôde ser reforçada com o acompanhamento direto pelo autor dos processos de discussão,
elaboração, implantação e revisão dos instrumentos de planejamento e políticas urbanísticas.
Quanto a isso, houve a participação em audiências públicas promovidas pela gestão municipal
que ocorreram em dezembro de 2011 e nos meses de fevereiro e março de 2012. Nessas
audiências tratou-se das regulamentações referentes às Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs)
06, 08, 09 e 10, da revisão desses processos em relação às ZPAs 03 e 04 e da regulamentação
dos instrumentos de ordenamento urbano, no caso, o de Outorga Onerosa do Direito de
Construir, Transferência de Potencial Construtivo, da regulamentação do Plano Setorial da
Zona Sul 1, que engloba três bairros da capital e de Operações Urbanas Consorciadas no
Centro Histórico de Natal. O produto dessas audiências já está disponibilizado em atas e
versões preliminares da documentação desses fóruns, bem como vídeos desses eventos.
Em 2015, a Prefeitura de Natal, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo retomou as tratativas para a regulamentação das ZPAs e das ZETs, tendo até julho
desse ano promovido apenas a audiência pública referente à ZET 04, Zona Especial de
Interesse Turístico no Bairro da Redinha, definida no Plano Diretor de Natal e que se encontra
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ainda sem as diretrizes urbanísticas e políticas de desenvolvimento sustentável definidas. Foi
elaborada caracterização social, econômica, urbanística e ambiental dessa área que, segundo o
PDN é de interesse especial para o turismo. Esse diagnóstico identificou os problemas e as
potencialidades dessa região, visando orientar as diretrizes de sua ocupação na valorização da
atividade turística como fator de desenvolvimento econômico, com a proteção ao meio
ambiente e respeito ao potencial paisagístico local.
Esta participação ampliou o conhecimento sobre o grau de importância dada pelos
atores ou agentes sociais envolvidos nos processos de planejamento urbano e uma análise
direta dos posicionamentos e conflitos existentes no cenário de discussão dos problemas e
soluções urbanísticas de Natal/RN. O conjunto dessas observações foi utilizado para aferição
do posicionamento de diferentes agentes representativos de setores sociais envolvidos no
processo de debate sobre o plano diretor (organizações não-governamentais, organizações
empresariais e técnicas, agentes públicos, vereadores, ministério público e magistratura, entre
outros), de modo a complementar a coleta de informação documental e para conferir caráter
dinâmico à pesquisa.

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)

Em relação à análise qualitativa para a determinação ou padronização dos resultados
obtidos, optou-se pelo desenvolvimento e adequação dos princípios fundamentais do
instrumento de gestão ambiental: Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). Para tanto foi
realizada uma pesquisa na bibliografia sobre esse método que já é utilizado em todo o mundo
para avaliação de políticas, planos e projetos e da realidade de sua aplicação no Brasil. A
utilização dessa metodologia adaptada visa à obtenção das principais conclusões e
recomendações relacionadas com a análise eco-sócio-econômica do Plano Diretor de
Natal/RN. Espera-se ainda confirmar essa ferramenta como a mais apropriada para analisar e
monitorar os planos diretores (PDs) e os processos envolvidos, principalmente seus
procedimentos revisionais.
A Avaliação Ambiental Estratégica é uma das metodologias para os processos de
análise e monitoramento de planos governamentais que tem evoluído muito em todo o mundo,
principalmente na Europa (PORTUGAL, 2008). No Brasil, apenas recentemente alguns
autores incluíram a AAE como um instrumento com capacidade de minimizar as deficiências
da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) como ferramenta de promoção do
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desenvolvimento urbano sustentável. A AIA, metodologia de análise ambiental já bastante
consolidada, é uma ferramenta precursora da AAE, mas apresenta algumas limitações teóricas
e técnicas que reduzem a sua efetividade enquanto instrumento para introduzir as
considerações ambientais no processo decisório das políticas públicas urbanas, no que se
entende a perfeita adequabilidade da AAE (BRASIL, 2002). De fato, a AIA, em que pese sua
importância, é conveniente para avaliar apenas projetos, sendo incapaz de prever efeitos
indiretos e cumulativos potencialmente gerados pela intervenção, uma vez que ocorre num
momento em que a possibilidade de apostar e escolher entre diferentes alternativas de
desenvolvimento é muito limitada (LEMOS et al., 2011).
A AAE vem, aos poucos, se incorporando à gestão ambiental no Brasil, por sua
adequabilidade e pelas recomendações de órgãos governamentais ligados ao assunto,
especialmente o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2002). A aplicação da AAE na
avaliação de planos diretores, tal como vem ocorrendo mundialmente em planos urbanos,
poderá contribuir para a inserção de objetivos e indicadores de sustentabilidade nas opções e
diretrizes definidas no plano diretor (MAGLIO, 2005). De acordo com Partidário (2012), a
Avaliação Ambiental Estratégica é um instrumento de apoio à tomada de decisão que pode
contribuir para reforçar o compromisso da sociedade com o desenvolvimento sustentável, a
gestão eficiente de recursos e a economia verde voltada a integração das considerações ecosócio-econômicas de políticas, planos e programas (PPPs). A incorporação de
sustentabilidade no processo do desenvolvimento requer planejamento, que se efetiva em
políticas, planos e programas, como os planos diretores que se antecipam aos acontecimentos
impactantes de projetos urbanos.
Como uma das principais referências teóricas, o Ministério do Meio Ambiente
produziu o Manual de Avaliação Ambiental Estratégica (BRASIL, 2002) que reúne as
adaptações vislumbradas à realidade brasileira até aqui. Outras publicações esparsas
encontradas em órgãos públicos, como na Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, traçam as metas de implementação da AAE
em planos governamentais. São em bom número os estudos e teses de mestrado e doutorado
que tratam da utilização da AAE em análises de PPPs. A maioria da bibliografia é estrangeira,
principalmente europeia e seu acesso é facilitado por vir de Portugal grande parte dessa
experiência internacional. Com destaque entre essa bibliografia, acha-se o Guia de Avaliação
Ambiental dos Planos Municipais de Ordenamento dos Territórios, de origem portuguesa
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(PORTUGAL, 2008) e o Guia de Melhores Práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica
(PARTIDÁRIO, 2012).
A AAE como proposta nessa tese emerge, então, como o instrumento de
monitoramento e avaliação necessários aos processos de revisão dos planos diretores. Para
isso a sua aplicação requer a sua adequação em relação a procedimentos e especificidades
institucionais. O método adaptado proposto aqui tem como vantagem estratégica a percepção
e a incorporação de princípios interdisciplinares necessários ao trato das questões ambientais
e socioeconômicas relacionadas às questões políticas e da gestão pública. De fato, a prática
científica não pode negligenciar essa complexidade. O planejamento urbano que visa o
desenvolvimento sustentável das cidades é um processo fundamentalmente decisório e que
somente alcança seus objetivos com o sucesso do processo político e da gestão pública
(MAGLIO, 2005). Nesse sentido a AAE permite a análise de planos diretores sob uma ótica
holística, fundamentada nos conceitos de racionalidade ambiental, econômica e social, que
são discutidos ao longo da tese. Mas é preciso calibrar a ferramenta, objetivo específico dessa
pesquisa.
A principal dificuldade a se transpor na adequação desse instrumento de gestão aos
processos dos planos diretores é o ajuste do procedimento de avaliação ambiental ao momento
de suas revisões. É natural intuir que o melhor momento para a sua utilização seria durante a
sua elaboração. Como já mencionado, a aplicação desse instrumento de gestão deve ou
deveria ser utilizado preliminarmente ou concomitantemente à elaboração de planos diretores.
Mas a possibilidade, e obrigatoriedade, de sua revisão, permitem vê-la como ferramenta
importante ao seu desenvolvimento ou melhoramento, aplicado quando dos processos
revisionais desses planos. Pretende-se adequar e comprovar uma versão de AAE nas fases de
revisão de planos diretores, ou simplesmente pelo monitoramento de sua implementação. O
que se constata no manual produzido pelo MMA e na literatura internacional é que é
indiscutível a premência da adoção das práticas da AAE o mais cedo possível no processo
decisório relacionado às PPPs.
Um dos aspectos mais característicos da AAE é a dependência de sua eficácia com a
adequação ou adaptação correta de seus procedimentos. Essa calibração desenvolvida nessa
tese de doutorado baseou-se diretamente no trabalho do Ministério do Meio Ambiente do
Brasil (BRASIL, 2002) e no Guia de Melhores Práticas para a AAE do Governo Português,
preparado por Maria do Rosário Partidário (PARTIDÁRIO, 2012) e, secundariamente em
outros diversos guias, teses e artigos que são citados ao longo desse estudo.
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Essa versatilidade impõe, inicialmente, uma definição quanto ao modelo a adotar na
AAE. Quatro tipos se enquadrariam à avaliação de planos diretores. A Avaliação em Parte,
que é o modelo de AAE que avalia o plano a partir de suas propostas de planejamento, nas
alternativas possíveis em componentes específicos ou partes, como a habitação, transporte,
arborização, etc., em termos de impactos ambientais, sejam físicos, sociais ou econômicos. A
Avaliação Implícita que considera aspectos ambientais contidos de forma dissimulada na
formulação do plano diretor e no zoneamento ambiental. A consideração de impactos
ambientais não é clarificada nos relatórios com esse modelo. A Avaliação Explícita que
considera os impactos ambientais que são claramente identificados no desenho do plano
diretor, com elementos propostos para a minimização ou redução desses impactos e a
Avaliação de Sustentabilidade Estratégica em que se analisam os objetivos de sustentabilidade
e de incorporação de critérios de equilíbrio eco-sócio-econômicos e de conflitos entre esses
objetivos (PARTIDÁRIO, 2012). Esse modelo envolve a identificação dos objetivos
ambientais e de sustentabilidade e da previsão de conflitos possíveis em todos os aspectos,
sejam ambientais, sociais, econômicos, territoriais, políticos e institucionais. Esse último tipo,
intuitivamente, é o que melhor se enquadra nos objetivos da análise da presente pesquisa.
Definido o modelo estratégico a adotar na AAE voltada à análise de planos diretores,
determina-se o encaminhamento da abordagem que deve prevalecer para a sua aplicação.
Segundo Partidário (2012), de modo geral, os processos e metodologias de AAE
desenvolvidos mundialmente, resultam em duas abordagens fundamentais. Uma é a
abordagem política, que se fundamenta no sistema de desenvolvimento e de avaliação de
políticas. O outro se apoia nos procedimentos de avaliação de projetos. Evidentemente, a
primeira abordagem é a única a ser levada em consideração para a avaliação de planos
diretores, quando essas avaliações necessitam ser mais gerais, se referindo a questões mais
críticas para a sustentabilidade ambiental, tal como a possibilidade de poluição de águas
subterrâneas e superficiais, geração de gases do efeito estufa, redução da biodiversidade,
saturação da capacidade de suporte de infraestruturas, tráfego, entre outras, a serem aferidas
em face das diretrizes de políticas e planos (MAGLIO, 2005). Nesse formato a AAE
distingue-se como um modelo integrado, parte inerente ao processo global de avaliação e
elaboração de políticas e de planejamento, tendo como exemplo a metodologia utilizada na
Nova Zelândia. Essa abordagem política é entendida como “de cima para baixo” ou “topdown”, já que adota procedimentos mais gerais e multidisciplinares, menos formais e
anteriores à fase de projetos, quando ainda se pode interferir no encaminhamento do uso ou
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destinação dos solos urbanos. Essa abordagem contrapõe-se à abordagem de projetos, de
baixo para cima, ou “botton-up”, que se baseia nas experiências da Avaliação de Impactos
Ambiental, AIA, em que pese esse procedimento fundamentar a própria AAE na listagem de
indicadores e objetivos, critérios a perseguir na análise comparativa dos efeitos das ações
estratégicas das políticas ou planos. A escolha da abordagem estratégica política é vista
internacionalmente, conforme a bibliografia consultada, como a mais adequada aos países
onde os sistemas de planejamento e de avaliação de gestão e políticas são tidos como
imprescindíveis e onde as ferramentas e legislação para tanto têm seu encaminhamento no
sentido de prestigiar essas iniciativas, como o caso do Brasil (AGRA FILHO, 2002).
De uma forma geral, a AAE, no pensamento convergente de seus conceitos e
descrições mais contemporâneos, segue fundamentos, princípios operacionais e científicos
sempre em torno da assertiva de seu modelo estratégico. Nesse modelo, a AAE é uma
ferramenta de política ambiental que tem como objetivo auxiliar antecipadamente os
tomadores de decisões nos processos de identificação dos impactos ou efeitos da
implementação de uma política, plano ou programa (BRASIL, 2002). A aplicação da AAE
nos processos de desenvolvimento e revisão das PPPs antecipa os efeitos ambientais dos
projetos, em todas a amplitude moderna atribuída ao conceito de meio ambiente, que adquire
conotações amplas, incluindo fatores físicos e bióticos, econômicos e sociais, institucionais e
políticos. No contexto estratégico, a finalidade da AAE na avaliação de planos diretores será
ajudar a entender o desenvolvimento urbano a partir de uma visão estratégica, que encontre
soluções eco-sócio-econômicas na direção da sustentabilidade. Este modelo de avaliação
baseia-se no pensamento sistêmico, nos processos políticos, na multiplicação do
conhecimento, na rede de atores, no diálogo, na cooperação intersetorial e na governança.
Entre os resultados da aplicação da AAE nos processos de revisão dos planos
diretores, destaca-se a incorporação de uma visão holística das implicações ambientais da
implementação desses planos. A AAE garante ainda, como benefício, segurança de que as
questões ambientais serão devidamente e corretamente tratadas nesses processos, com a
vantagem da antecipação dos prováveis impactos das ações que serão desencadeadas a partir
da implementação das diretrizes do planejamento urbano, bem como com relação a avaliação
dos impactos cumulativos potencialmente gerados por essas diretrizes.
Como principais princípios científicos deste método, base conceitual que orienta a
AAE, Partidário (2012) identifica o princípio da decisão em ciclos, o princípio da incerteza e
os princípios de parcimônia ou simplicidade. O primeiro desses princípios relaciona-se
37

intimamente com os processos da AAE aplicada em PPPs quando as ações estratégicas
envolvidas são criadas através de ciclos de decisão fortemente associados à formulação de
políticas e desenvolvidas em processos de planejamento. O segundo princípio se identifica
com a interdisciplinaridade contida nos assuntos tratados pela AAE em que a estratégia é
caracterizada por uma forte consciência da incerteza, que adequa suas ações em função da
emergência dos eventos ao longo do processo de sua implantação. Por fim, a complexidade
dos sistemas naturais e socioeconômicos exige uma perspectiva global na sua análise,
reconhecendo que o comportamento deste sistema não pode ser conhecido apenas a partir do
conhecimento de seus elementos constituintes (PARTIDÁRIO, 2012).Ao mesmo tempo, o
modelo estratégico da AAE deve ser baseado em princípios de parcimônia ou simplicidade,
que pregam que a explicação para qualquer fenômeno deve assumir apenas as premissas
estritamente necessárias à explicação do mesmo e eliminar todas as que não causariam
qualquer diferença aparente nas predições da hipótese ou teoria. Este princípio é importante
na seleção das questões relevantes da AAE, mantendo seu foco.
Com base nesses princípios, o modelo de pensamento estratégico da AAE estabelece
proposições básicas relevantes que se adaptam aos objetivos da avaliação de PDs. Dentre
essas proposições destaca-se a de ser a AAE um facilitador dos processos de planejamento do
desenvolvimento sustentável da urbanização das cidades, além de assegurar a focagem nas
poucas questões relevantes que realmente interessam nesses processos. Neste sentido a AAE é
a ferramenta que, pela natureza dos processos de planejamento urbano, trabalha
adequadamente os processos conceituais na formulação dos planos diretores e não
exclusivamente com os resultados desse planejamento, como instrumento de apoio às
decisões de natureza estratégica.
Na prática, a aplicação da metodologia de AAE na análise eco-sócio-econômica de
planos diretores, em seu modelo de pensamento estratégico, deveria inicialmente assegurar
quatro componentes que não são apenas estudos técnicos, segundo sugere Partidário (2012).
O primeiro passo ou componente trataria de identificar uma plataforma para os agentes
envolvidos no processo, criando as condições de seu diálogo e facilitando as soluções dos
problemas de decisão. Essa etapa não se viabiliza em uma tese de doutoramento, sendo
apresentada como um pressuposto a ser considerado. Assim, o modelo de pensamento
estratégico adaptado nesta tese em AAE para análise de PDs organizar-se-á em três
componentes apenas. O primeiro seria o componente técnico, em que se considera o
conhecimento dos técnicos envolvidos e a competência de estudos especializados para reduzir
38

as incertezas e aumentar o conhecimento sobre as questões relevantes do desenvolvimento
urbano sustentável. São definições de prioridades, análise de tendências, avaliação e definição
de diretrizes. Um outro é o componente processual que é vital para a criação e manutenção do
diálogo entre a AAE e a gestão central do processo de decisão ao longo de seu ciclo. A
ligação entre o processo de AAE e os processos de planejamento inerentes aos PDs deve ser
assegurada pelas janelas de decisão ou fases específicas de diálogo no processo. São
necessárias a esse componente, regras claras e rígidas de governança que garantam a
integração dos processos. O componente institucional é obrigatório para o processo de decisão
no planejamento urbano pela natureza das relações de poder envolvidas nesses processos. Isto
implica a análise institucional e sua alteração proposta como condição para a realização dos
objetivos da AAE. O componente institucional deve se referir a regras formais e informais: as
formais são relativas às responsabilidades estabelecidas por cada ente, à capacidade de
decisão, às regras de governança, às exigências legais e regulamentares e às normas de
implementação já definidas para os planos. Por fim, um componente de comunicação e
envolvimento que é condição imposta na própria legislação que rege os processos ligados aos
planos diretores, no tocante a partilha de informações e conhecimento, a participação popular
em todas as fases do processo e o envolvimento dos principais setores relacionados ao
planejamento urbano. Esse componente, que se baseia nos princípios da participação
democrática nos assuntos da governança, amplia a legitimidade das decisões, fortalece o
processo pela visão coletiva e cria um cenário colaborativo imprescindível ao sucesso dos
planos diretores.
Qualquer que seja o sistema de AAE que se decida programar, é importante que
estejam presentes, nos distintos contextos institucionais de políticas e planejamento, os
elementos fundamentais (BRASIL, 2002). São esses elementos que definem as premissas
fundamentais que orientam a metodologia da AAE. A escolha desses elementos é a chave do
sucesso da AAE no cumprimento de seus objetivos e é extremamente dificultada pela
quantidade de variáveis envolvidas e pela característica de flexibilidade da AAE, que permite
ampla variação metodológica (EGLER, 2006). Esta é uma das razões que têm levado a sua
disseminação internacional, sendo ela adaptável a distintos estilos decisórios. Já se afirmou
que não há uma única forma de AAE (SÁNCHEZ, 2014). A AAE representa “um conceito
sob múltiplas formas”, tendo a grande vantagem de poder ser adaptada a praticamente todas
as formas e modalidades de planejamento, em diferentes contextos decisórios, ao invés de
forçar uma mudança de estilo decisório (LEMOS at al, 2011). Esta flexibilidade normativa
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viabiliza a análise dos distintos processos de planejamento existentes para superar possíveis
entraves, tendo em vista o reconhecimento das limitações metodológicas desses
procedimentos (AGRA, 2002). Enfoques diferenciados também são observados nos
procedimentos metodológicos utilizados, em consonância com a abordagem institucional
adotada. Esses enfoques possuem como característica predominante a preocupação com a
flexibilidade e simplicidade operacional dos métodos aplicados (MAGLIO, 2005). Esta
característica aumenta muito a responsabilidade do pesquisador na escolha desses elementos,
orientadores dos rumos metodológicos a tomar e, portanto, fundamentais ao sucesso da
avaliação. Optou-se por um conjunto de variáveis de nove elementos essenciais. São eles:

1. Objeto da avaliação:

É o elemento que se refere ao que vai ser avaliado na AAE. É vital definir e concordar
claramente com o que vai ser avaliado, o objeto da avaliação. É a questão inicial a ser
respondida (BRASIL, 2002). Na fase inicial pode materializar-se em uma combinação de
objetivos estratégicos com as questões estratégicas, indicando prioridades de desenvolvimento
(PARTIDÁRIO, 2012). As questões estratégicas são questões políticas ou desafios associados
ao objeto da avaliação que devem ser resolvidos para atingir uma visão de futuro e que são
fundamentais para a definição dos fatores críticos de decisão que, por sua vez, são os temas
fundamentais sobre os quais a AAE deve se deter.

2. Forças motrizes ou forças de mudança

São as forças, positivas ou negativas, vantagens ou ameaças estratégicas que
proporcionam ou restringem o desenvolvimento. São forças internas, como o conhecimento e
as competências e forças externas como as características sociais, econômicas, ambientais,
entre outras.

3. Questões ambientais e de sustentabilidade

Este elemento inclui as questões ambientais e de sustentabilidade para a avaliação, que
são as questões que identificam os fatores negativos ou positivos, problemas ou
potencialidades que contribuem na identificação dos Fatores Críticos de Decisão.
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4. Referências estratégicas

Nesse elemento são identificadas as condições ou restrições de sustentabilidade nas
diversas dimensões, presentes nas macropolíticas relevantes e legais no contexto no objeto da
avaliação. Esse quadro deve fornecer as metas e orientações políticas que definem a direção
estratégica da AAE (PARTIDÁRIO, 2012).

5. Fatores críticos de decisão (FCDs)

Esse é o elemento mais importante da AAE. A partir das informações estratégicas já
identificadas, são definidos os FCDs que irão constituir o foco da análise, estruturar a
avaliação a ser desenvolvida e traduzir as principais dimensões da incorporação dos aspectos
da sustentabilidade eco-sócio-econômica do planejamento urbano, especificamente nessa
pesquisa, no instrumento legal, planos diretores. Os FCDs são as “janelas de observação”
destinadas a focar a atenção sobre o que realmente interessa na AAE (PARTIDÁRIO, 2012).
Os FCDs são estruturados a partir da seleção das questões relevantes ou sensíveis à decisão,
seguidos dos critérios de avaliação e dos indicadores que dão a métrica da própria avaliação,
sendo quantitativos ou qualitativos. A interpretação do foco da AAE em relação à análise de
planos diretores estratégicos se complica no entendimento do foco da AAE de maneira geral
(MAGLIO, 2005). A prática contemporânea de avaliações ambientais estratégicas ainda
discute duas tendências quanto ao assunto, questionando se a AAE deve ter foco na
sustentabilidade ou na proteção ao ambiente. A AAE deve se limitar a objetivos ambientais ou
de sustentabilidade? Esta é uma questão que deve ser respondida e não deixar dúvidas, sendo
a sua interpretação uma condição chave para a correta definição dos objetivos e indicadores
que fornecem o referencial de análise. Entende-se que, para a análise do ambiente urbano, as
cidades, o conceito de sustentabilidade deve ser desenvolvido em seu âmbito expandido,
exercitando toda a visão de que o ambiente envolve a noção de uma paisagem natural definida
em conformidade com os, também contemporâneos, conceitos da geoecologia da paisagem
(SILVA at al, 2010). Nessa ciência ambiental, a paisagem, foco das análises ambientais, é
vista como um sistema formado pelo trinômio: paisagem natural, paisagem social e paisagem
cultural. A paisagem é, assim, um espaço físico e um sistema de recursos naturais aos quais se
integram as sociedades, em um binômio inseparável sociedade/natureza (SILVA at al, 2010).
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A integração da paisagem nas ações estratégicas deve ter como meta o desenvolvimento
sustentável ou que considere as dimensões eco-sócio-econômicas e outras dimensões
relacionadas. A solução para esse dilema está no uso de abordagens transversais que superem
a simples adição de objetivos ambientais, econômicos ou sociais, onde mesmo a visão
ecocêntrica da proteção ao ambiente remeta-se a julgamentos antropocêntricos em termos de
qualidade de vida das populações nesses espaços.

6. Governança

Esse elemento prende-se ao conjunto de agentes relevantes envolvidos no processo a
avaliar. Esse quadro identifica as instituições governamentais e não-governamentais, fóruns
representativos, entidades de classe, representações profissionais e associações representativas
sociais e outras organizações interessadas ou envolvidas. O quadro de governança estabelece
as prioridades e asseguram o foco da AAE, envolvendo a responsabilidade e cooperação
institucional e a participação popular.

7. Opções estratégicas

O sétimo elemento se debruça sobre as opções da política ou de planejamento que
possibilitam o atingimento dos objetivos estratégicos propostos ou identificados. São
caminhos opcionais que, considerando as forças motrizes do elemento 2 e os princípios dos
referenciais estratégicos determinados ou identificados no elemento 4, “nos ajudam a ir de
onde estamos até onde queremos chegar” (PARTIDÁRIO, 2012).

8. Oportunidades e riscos

Esse elemento fundamental é a própria avaliação de oportunidades positivas ou riscos
negativos que julga as opções ou direções a seguir, mostrando o caminho das soluções ou
recomendações relativamente ao desenvolvimento sustentável, ou desenvolvimento
sustentável urbano mais precisamente. Esse elemento persegue as opções almejadas na visão
de futuro proposta, no respeito aos valores eco-sócio-econômicos e de outras dimensões
condicionantes desse equilíbrio sustentável.
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9. Seguimento

A AAE deve ser um processo cíclico. O último elemento intui a necessidade de
seguimento ou monitoração das estratégias e acompanhamento e análise das mudanças do
contexto em que essas estratégias são ou serão implementadas.
Esses elementos baseiam as orientações adaptadas do instrumento AAE, que
permitirão a construção do referencial metodológico para a análise do Plano Diretor de
Natal/RN. Essa adaptação da metodologia de avaliação ambiental estratégica se supõe
adequada ao apoio do processo de revisão de planos diretores, o que se comprova nos
trabalhos até aqui analisados e nas assertivas de autores especializados nesse tema. Mas não
se pode fugir de sua complexidade reconhecida nesta pesquisa. Os modelos de AAE aplicados
ao planejamento municipal ou na escala urbana são considerados como uma de suas formas
mais complexas. Mas entende-se que essa é uma rota metodológica exequível e indispensável
à incorporação dos critérios do desenvolvimento sustentável no âmbito dos problemas
urbanos (LEMOS et al., 2011).A definição do pensamento estratégico no modelo proposto de
AAE, baseado nestes elementos estruturantes fundamentais supõe esperar um resultado para
esta análise que produza uma abordagem simplificada e fortemente focada no que é realmente
importante relacionado aos objetivos definidos, sendo instrumento essencial ao processo de
decisão envolvido, a partir dos fatores críticos de decisão (FCDs). Entende-se que a AAE seja
a ferramenta suficiente para instrumentalizar a avaliação e proposição de novas escolhas de
opções e caminhos que façam a incorporação dos critérios de sustentabilidade eco-sócioeconômica no planejamento urbano, aqui, em análise específica do Plano Diretor de Natal,
identificado esses elementos já contidos, identificando oportunidades e ameaças, sugerindo
correções e inovações, mudanças na governança e processos de elaboração, e, em particular,
revisionais do PDN.
Na definição da metodologia da AAE a utilizar neste estudo, adaptada das diversas
rotas analisadas na bibliografia consultada, entende-se que é uma boa prática, a exemplo da
maioria delas, organizar o processo de elaboração da AAE em etapas bem definidas e
encadeadas a partir das funções relacionadas aos processos que se deseja avaliar e baseadas
nos elementos essenciais já referidos. No caso específico da AAE focada nos processos de
elaboração e revisões de planos diretores, seriam três essas funções, que versam sobre
desempenho e processo de decisão envolvidos no assunto. São essas funções que delineiam a
metodologia por etapas encadeadas que se propõe adaptar.
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A primeira função se refere à integração das questões nos diversos âmbitos contidos
no instrumento plano diretor, que são principalmente, de natureza ambiental, social e
econômica nos processos cíclicos de decisão estratégica. Essa função é primordial e deve
estar presente na determinação dos temas fundamentais integrados, vistos como fatores de
interesse da AAE para o sucesso das decisões estratégicas ou diretrizes do planejamento
urbano propostas nos PDs. Esses temas são chamados por Partidário (2012) com Fatores
Críticos de Decisão (FCDs), como proposto em seu manual, incluídos em um novo léxico
para “ajudar a mudar a mentalidade em direção a uma cultura estratégica na avaliação de
impactos”.
Uma segunda função é a de avaliação das opções estratégicas relativamente às
oportunidades e riscos para o ambiente e para a sustentabilidade da ocupação do solo urbano
ou ao que cada uma dessas opções ou caminhos estratégicos incorre em riscos, oportunidades
e incertezas no contexto avaliado e frente às expectativas geradas.
A terceira função trata da validação pela sociedade, por seus representantes nos
setores envolvidos ou stakeholders do processo, dos resultados obtidos pela AAE e de suas
consequências práticas nos processos de elaboração e revisionais do PDN. Esta validação
garante a transparência e legitimidade obrigatórias legais, e cria o cenário participativo de
envolvimento e corresponsabilidade necessário ao sucesso do planejamento e das decisões.
Inclui olhar para os resultados da AAE em relação às tendências evolutivas, às incertezas, às
opções estratégicas e às oportunidades e aos riscos durante a preparação ou revisão dos planos
e programas, e ao seu seguimento para a verificação das incertezas durante a sua
implementação.
Estas três funções, como já dito, delineiam a metodologia em modelo de pensamento
estratégico da AAE baseada nos FCDs. É indispensável a análise e apresentação das três
funções fundamentais desta metodologia, que, por sua vez, determina três fases de elaboração
da AAE, tornando-o um processo contínuo ou dinâmico e estratégico. São estas três fases que
norteiam todo o encadeamento da metodologia da própria AAE. Estas fases confundem-se,
concentrando etapas em blocos de itinerários múltiplos, com as etapas sequenciais básicas na
metodologia desenvolvida pelo MMA, que, a partir da experiência internacional, identificou
oito etapas na condução operacional de um processo de AAE (MMA, 2002). Optou-se,
portanto, por seguir um encadeamento adaptado de três fases e de itens ou etapas que se supõe
adequado ao processo proposto nesta tese.
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A Fase 1 é a de contextualização e definição do foco estratégico da AAE. Esta fase
baseia-se no princípio da parcimônia, que visa concentrar os esforços da AAE no que é
realmente importante e que se adapta ao contexto natural, social, econômico, cultural, político
e institucional do objeto avaliado. Nesta fase deve ser compreendido o problema de decisão,
primeiro item desta fase. O estabelecimento do problema de decisão na visão estratégica da
AAE se refere às razões que motivam a necessidade de uma decisão. É aquilo que os
decisores precisam resolver para que uma decisão seja tomada (PARTIDÁRIO, 2012). A
compreensão do problema de decisão é vital para a identificação do objeto da avaliação. No
segundo item é imprescindível uma abordagem integrada das diversas dimensões que se
relacionam ao problema focado ou almejado, que olhe para a raiz do problema e não para os
seus sintomas. Compreender o problema de decisão e o objeto da avaliação ou contexto da
avaliação ajudará na focagem da AAE. O terceiro item se constitui no quadro de problemas
e potencialidades (QPP). Esse quadro é um levantamento de problemas, potencialidades e
forças de mudança relacionados ao foco da AAE. Constitui um primeiro e rápido diagnóstico
que permite um olhar incisivo sobre o que realmente importa (PARTIDÁRIO, 2012). Essa
etapa visa explorar os problemas ou benefícios de determinada estratégia de desenvolvimento.
Cada questão ambiental deve ser relacionada a fatores ecológicos, sociais, econômicos, etc.
Estes fatores compõem o quadro de elementos ambientais (QEA) que representam os itens
básicos das funções ambientais na ótica da sustentabilidade. São elementos como a
biodiversidade, fauna e flora, população, saúde e educação, solos, água, ar, fatores climáticos,
recursos culturais e históricos, patrimônio arquitetônico e arqueológico e a paisagem, entre
outros. Em seguida elabora-se o quadro de governança (QG), o quarto item, que identifica a
rede de interessados para a AAE. Segue-se o quinto item, o quadro de referências
estratégicas (QRE), que representa as macropolíticas que determinam o referencial para a
AAE, definido pelas orientações políticas e respectivos objetivos estabelecidos. Este quadro
referencial também se relaciona com outros planos e programas que se focam nos objetos da
AAE. O último item dessa fase versa sobre o foco na AAE. Este inclui as questões
estratégicas e o quadro dos Fatores Críticos de Decisão (QFCD), e os indicadores que
atuam como métrica da AAE. São os FCDs que fornecem a estrutura e o foco da análise e
avaliação estratégica.
Na Fase 2 se estabelece a criação de “caminhos para a sustentabilidade”
(PARTIDÁRIO, 2012) e as diretrizes que possibilitam esse objetivo. A partir da análise de
tendências obtém-se o conjunto de fatos que, ao longo de um período, determina um padrão
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ou tendência. Esta análise deve considerar as forças de mudança que influenciam as
tendências futuras. É uma análise dinâmica que requer o entendimento dos padrões de
mudança relacionados às forças de mudança que, por sua vez, são descritores das próprias
tendências. Essa análise instrumentaliza a avaliação nos caminhos da sustentabilidade.
Caminhos para a sustentabilidade é um termo que exprime as opções estratégicas, segundo
item da Fase 2, para o desenvolvimento com equilíbrio eco-sócio-econômico, de acordo com
o que se pretende, com uma visão de futuro ou estratégica. O item seguinte, terceiro, trata da
avaliação estratégica que deve se debruçar nas opções estratégicas como possíveis caminhos
para a escolha de uma direção a tomar. Este é o momento em que o processo de decisão mais
necessita da AAE. O último item dessa fase versa sobre a definição das diretrizes de
recomendação da AAE. Essas diretrizes são recomendações para ajustes institucionais, novas
regulamentações e condutas, novas propostas de fases complementares de planejamento, ou
outra qualquer medida ou escolha política que venha a ser relevante à consecução das
soluções aos problemas levantados. Essas diretrizes devem incluir diretrizes de planejamento,
gestão e monitoração, e um programa de indicadores para essa monitoração (PARTIDÁRIO,
2012).
Estas duas fases iniciais são perfeitamente adequadas e intuitivamente vistas como
necessárias ao processo de elaboração ou revisão de um plano diretor. Com a calibração
dessas duas fases, como é proposto e apresentado na sequencia dessa pesquisa, determina-se a
base metodológica para o apoio técnico dos processos de revisão de planos diretores, com a
aplicação da AAE.
A terceira fase, Fase 3, trata da continuidade do processo de aplicação e
monitoramento da AAE junto aos mecanismos de tomada de decisões durante o
desenvolvimento e implementação das ações de planejamento. No caso dos planos diretores
essa fase deve ser vista como o ciclo subsequente da formulação do planejamento, no foco
urbano, no momento das revisões dos planos diretores. Essa continuidade do processo, com a
monitoração, avaliação e comunicação, segundo Partidário (2012), deve ser um ato contínuo,
ou de rotina, num processo de avaliação ambiental e de sustentabilidade estratégica,
sistematicamente ligado aos processos de formulação de políticas ou de planejamento e
evolvendo agentes relevantes.
A metodologia de AAE adaptada aos planos diretores segue esses encaminhamentos
iniciais e, na prática, se propõe dividi-la, baseado nos trabalhos de Partidário e nos manuais da
MMA, bem como em todo o aporte bibliográfico estudado, em partes ou blocos. Esses blocos
46

foram elencados em número de 7 para esta pesquisa. Os blocos 1 a 3 estão contidos na Fase 1,
os blocos de 4 e 5 na Fase 2 e os blocos 6 e 7 compondo a Fase 3. Cada bloco deste, por sua
vez, contempla tópicos adaptados dos elementos estruturantes, voltados especificamente para
os interesses da AAE de planos diretores. Cada bloco tem uma denominação em forma de
questão, com seus tópicos complementares:
Bloco 1 – Como iniciar?


O problema de decisão



O Objeto da AAE



Os Objetivos estratégicos

Bloco 2 – O que temos que saber?


O quadro de problemas e potencialidades (QPP)



O quadro de elementos ambientais (QEA)



O quadro de governança (QG)



O quadro de referências estratégicas (QRE)

Bloco 3 – Qual o foco?


As questões estratégicas



O quadro de Fatores Críticos de Decisão – (QFCD)

Bloco 4 – Quais as tendências?


Análise de tendências

Bloco 5 – Quais as opções estratégicas?


Caminhos possíveis



Oportunidades e riscos
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Bloco 6 – Como monitorar?


Diretrizes de seguimento

Bloco 7 – Como comunicar?


Agentes envolvidos



Técnicas apropriadas

O bloco inicial, Bloco 1, trata dos problemas a enfrentar, objetivos e prioridades. O
problema da decisão, definida a necessidade da AAE, é o principal tópico desse bloco. O
problema de decisão deve ser colocado ou intuído pelos responsáveis pela AAE, sendo,
portanto, casuístico, como entende Partidário (2012). O problema de decisão deve ser
entendido no âmbito das questões ambientais, de sustentabilidade e de desenvolvimento. Uma
abordagem integrada é fundamental para permitir olhar para a rede inter-relacionada de
questões biofísicas, sociais e econômicas e como as suas ligações permitem explicar os
sintomas percebidos (PARTIDÁRIO, 2012). De uma maneira geral, o problema de decisão na
AAE de um PD será de como fazer a incorporação de critérios de sustentabilidade urbana no
desenvolvimento ou ocupação do solo das cidades (EGLER, 2006). Evidentemente a
determinação desse problema deve ser melhor particularizada ou focada em um aspecto
pontual ou específico. Conhecido o problema de decisão que justifica a AAE, parte-se para a
identificação do objeto de avaliação ou propósito da AAE, que deve ser efetivado pelo
diálogo com os líderes do planejamento ou responsáveis pela decisão de planejar. No âmbito
desse trabalho, a percepção do pesquisador deverá ser preponderante para essa definição, bem
como para o entendimento do próprio problema de decisão, embora o assunto tenha sido
debatido nos contatos que foram feitos com especialistas e outros envolvidos no assunto.
Como objeto de avaliação do caso de PDs, sugere-se o entendimento das ações ou opções
decisórias e normativas dos diversos assuntos relativos ao instrumento plano diretor. A partir
do problema de decisão e do objeto de avaliação, são identificados ou indicados quais os
objetivos estratégicos, prioridades ou metas a perseguir. Esses objetivos a atingir serão tanto
melhor e facilmente identificados quanto mais se conhecer o que se pretende. Esses elementos
devem sempre incorporar aspectos estratégicos ou visão de futuro. Em se tratando de planos
diretores, as definições quanto a estes aspectos estratégicos, neste bloco, são facilitadas na
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medida em que o plano é definido quanto as suas opções estratégicas nas versões
contemporâneas deste instrumento. O MMA, no seu Manual de Avaliação Ambiental
Estratégica (MMA, 2002), sugere que nessa etapa, entre os objetivos que devem ser
claramente definidos, deve-se identificar o público-alvo. O público-alvo, em termos de
grandes categorias, compreende a população e os agentes econômicos do país, de um dado
setor, uma região ou uma unidade da Federação, espacialmente localizados, explícita ou
implicitamente, que tenham interesse direto da implementação da PPP (MMA, 2002). Egler
(2006), define esta etapa como de determinação do contexto da avaliação e a entende como a
mais importante de uma avaliação estratégica. Essa contextualização envolve a identificação
de objetivos, indicadores e agentes econômicos ou sociais beneficiados (EGLER, 2006). A
identificação dos objetivos estratégicos a partir dessas definições iniciais fica facilitada e são
inerentes a cada intenção que dependa das decisões ou dos processos de decisão contidos no
instrumento de planejamento PD.
No Bloco 2 se estabelece o quadro de problemas e de elementos ambientais, de
governança e de referências estratégicas. São estes enquadramentos que permitem entender o
contexto e a focagem estratégica (PARTIDÁRIO, 2012). O primeiro desses enquadramentos
estabelece o quadro de problemas e potencialidades, em que se mapeiam os principais
problemas, potencialidades ou forças motrizes que refletem as prioridades setoriais,
ambientais e de sustentabilidade presentes nos PPPs. Um mapeamento simplificado é
suficiente e permite um diagnóstico inicial sobre os impactos eco-sócio-econômicos ou de
sustentabilidade relevantes na implementação da PPP, que em se tratando de planejamento
urbano, refere-se ao uso dos recursos naturais no contexto das cidades, questões sociais,
fatores econômicos, culturais, históricos, patrimoniais, institucionais e políticos. Para cada
questão ambiental identificada no quadro de problemas relacionam-se fatores ou elementos
ambientais ou eco-sócio-econômicos, que são adaptações dessas questões com vistas a
esclarecer o foco da AAE. Estes elementos determinam o âmbito ambiental relevante, sendo a
respectiva análise ajustada a cada caso específico, função da focagem estratégica, da escala de
avaliação e, consequentemente, da sua relevância (MMA, 2002). Estas variáveis devem
compor o quadro de elementos ambientais. Em outro enquadramento identifica-se quem é
quem na implementação da PPP. Esse quadro de governança inclui os aspectos referentes às
responsabilidades institucionais, de cooperação e participação dos envolvidos em todo o
processo. Segue-se o quadro de referências estratégicas, que trata dos diversos instrumentos
legais de normatização ou macropolíticas que venham estabelecer o referencial de avaliação
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na AAE. Tratam-se, normalmente, de metas e definições gerais a atingir ou cumprir, contidas
no conjunto de marcos legais e técnicos que se impõem aos PPPs. No caso brasileiro, os
principais requisitos referem-se ao atendimento à Constituição Federal, ao Estatuto da Cidade
e à legislação urbanística em vigor e seus procedimentos e requisitos fixados localmente
(MAGLIO, 2006).
O terceiro bloco, Bloco 3, se refere à manutenção do foco que garante o sucesso da
AAE. A AAE lida com sistemas muito complexos e precisa gerir essa complexidade para
garantir resultados viáveis e eficazes. A teoria da complexidade sugere que é necessário um
forte foco e estruturação, assim como flexibilidade, evitando excesso de dados e mapas
mentais rígidos (PARTIDÁRIO, 2012). Essas reflexões se inserem no princípio da
parcimônia, já referidos anteriormente. Neste bloco é produzido o quadro de FCDs. Os
Fatores Críticos de Decisão são os temas fundamentais integrados e funcionam como tópicos
que permitem a manutenção do foco ou atenção nas questões de sustentabilidade relevantes na
AAE. Os FCDs são grupos temáticos relevantes, integrados e orientados para a
sustentabilidade. Os FCDs são definidos a partir de prioridades que tomam por base questões
estratégicas, elementos que são sensíveis de decisões. As questões estratégicas (QE)
relacionadas com o objeto da avaliação, os fatores ambientais ou de sustentabilidade (FA),
assim como as orientações das macropolíticas no quadro de referências estratégicas (QRE)
são os elementos fundamentais de definição dos FCDs.

QE

FA

FCD

QRE
A
Figura 01 – Fatores Críticos de Decisão – FCDs

Para cada um dos FCDs atribuem-se indicadores de avaliação, ferramentas da métrica
dos impactos ou efeitos estratégicos relacionados aos objetivos da AAE. O processo proposto
nas metodologias analisadas, para a identificação dos FCDs, passa pela criação de um cenário
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de diálogo com os stakeholders ou grupos de interesse. São agentes relevantes ao processo,
nos níveis geográfico e administrativo, bem como outros que possam ser afetados, colaborar
ou conturbar o processo (MMA, 2002). Neste cenário, onde se deve discutir os objetivos e
prioridades estratégicas, regras e pressupostos para o planejamento sustentável, surgem os
encaminhamentos de definição dos FCDs, como também se dá a validação das outras
variáveis identificadas. No contexto desta pesquisa que visa o doutorado em desenvolvimento
e meio ambiente, a técnica de pesquisa bibliográfica e documental será bastante e possível
para essa ação, baseada principalmente na bibliografia da experiência portuguesa.
No Bloco 4 faz-se a análise das tendências, que segundo Partidário (2012), é uma
análise dinâmica que tem dois objetivos fundamentais: observar os padrões de mudanças que
possam influenciar um setor ou território e detectar as forças de mudanças que possam
influenciar as tendências futuras. Entende-se essa fase como uma análise da evolução e das
tendências que levam a escolha de caminhos ou rotas a seguir no planejamento estratégico
visando um futuro desejável sob o ponto de vista do equilíbrio dos sistemas naturais, sociais e
econômicos e seus problemas, questões e eventos inter-relacionados no mesmo âmbito,
sempre com vistas ao desenvolvimento com sustentabilidade eco-sócio-econômica. No
planejamento urbano, como em outros setores que requerem uma visão estratégica de
planejamento, esse processo tem grande imprevisibilidade e incertezas pela complexidade e
dinâmica do próprio cenário onde se desenrolam os eventos do desenvolvimento. Isso nos
remete a necessidade do constante monitoramento durante e após a AAE.
A análise de tendências nessa pesquisa foi baseada em análise documental e em
formas diretas ou secundárias de dados. Foram conversas formais e informais com pessoas
envolvidas nas diversas atividades relacionadas ou influenciadas pelo Plano Diretor de Natal.
O objetivo é atingir uma compreensão sólida da dinâmica e direções dominantes das
tendências que nos faça saber quais são as questões dominantes e qual a tendência esperada.
Essa etapa tem a tarefa de prever os prováveis impactos ambientais significativos decorrentes
da implementação da PPP, sejam eles positivos ou negativos, para se obter as informações
que permitam ver a diferença entre a situação atual e futura nas áreas de interesse da PPP, nos
casos em que esta seja ou não implementada (MMA, 2002). Devem, segundo o MMA, ser
considerados impactos no meio biofísico (qualidade da água, solo, ar, espécies protegidas e
em risco, espécies de valor econômico, ecossistemas frágeis, mananciais de abastecimento,
entre outros), na economia (estrutura produtiva, agregados econômicos, mecanismos de preço,
formação da renda, crescimento econômico, níveis de produtividade, finanças públicas, etc.),
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nos aspectos socioculturais (saúde, educação, padrões de migração, organização social, estilos
e qualidade de vida, distribuição de renda, etc.) e nos aspectos políticos institucionais (matriz
institucional e capacitação).
O Bloco 5 identifica e avalia os caminhos estratégicos que podem levar ou ajudar a
evoluir do ponto em que se encontra, evidenciado no quadro problema, para o ponto em que
se quer chegar ou atingir, em função de prioridades e objetivos estratégicos (PARTIDÁRIO,
2012). A AAE nesse momento considera as sinergias e conflitos entre as opções estratégicas
para os cenários, nas dimensões ambiental e de sustentabilidade, sempre com base no foco do
quadro de avaliação dos FCDs. A avaliação de caminhos estratégicos ou de oportunidades e
riscos das opções possíveis constitui a grande contribuição da AAE no processo de decisão
envolvido na governança de um PD. O resultado dessa avaliação, nesse momento, deve se
expressar na forma de argumentos estratégicos expressos em oportunidades e riscos para cada
um dos FCDs. Essa é a fase que melhor representa a importância da AAE nos processos
revisionais de um plano diretor.
O Bloco 6 tem o objetivo de trabalhar e reduzir as incertezas contidas no processo.
Para tanto define medidas e regras de monitoramento ou de seguimento, estabelecendo
diretrizes de seguimento ou monitoração que são identificadas na avaliação de oportunidades
e riscos das opções estratégicas analisadas no processo de formulação e implementação da
PPP ou, no caso destacado nesta tese, dos planos diretores. Neste bloco se vai definir ou
propor um programa de monitoramento, parte contínua da AAE. A atividade de monitoração
em AAE ainda é uma atividade imatura, sobre a qual pouca experiência existe. Ela é
entendida, em geral, como um programa que deve se basear na monitoração e avaliação da
PPP, apoiado por uma rede de instrumentos que devem, por sua vez, acompanhar a AAE de
forma sistemática (PARTIDÁRIO, 2012).
O último bloco, Bloco 7, chama a atenção para a comunicação e envolvimento dos
agentes necessários e interessados nas diferentes atividades e fases da própria AAE. E nesse
ponto essa atenção se mostra passiva, frente às diretrizes estratégicas contidas na grande
maioria dos planos diretores no que tange a participação popular, envolvimento e
comunicação. De fato, as referências estratégicas quanto ao assunto, contidas no conjunto de
definições, regras e diretrizes dos planos diretores, sempre fundamentados no que é
preconizado na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade remete à obrigatoriedade legal
da participação popular em reuniões, fóruns, audiências públicas e outros mecanismos de
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envolvimento e também na publicidade e divulgação dos atos que são perpetrados neste
processo. Esse bloco propõe alternativas para essas ações.
Essas etapas representadas por blocos definem o delineamento metodológico que se
aplicou na AAE do Plano Diretor de Natal, o que é proposto como uma nova metodologia ou
uma metodologia aplicada.
Há uma necessidade inconteste de disponibilizar instrumentos técnicos de apoio aos
processos de elaboração e revisionais dos planos diretores. A AAE, delineada na forma da
adaptação aqui proposta, mostra-se, perfeitamente compatível com a realidade urbana
brasileira, sendo uma dessas ferramentas, que, uma vez institucionalizada como parte no
processo de elaboração e revisões de planos diretores será capaz de viabilizar a transição da
gestão ambiental reativa ainda vigente para um padrão de gestão proativo, sob a perspectiva
da sustentabilidade eco-sócio-econômica do desenvolvimento urbano.
São estas as etapas da metodologia proposta para esta pesquisa. Entende-se que com
ela seja possível promover a evolução nas ações de planejamento urbano, a partir da análise
desses processos, incorporando critérios do equilíbrio eco-sócio-econômico nos seus
instrumentos e ferramentas, notadamente e especificamente aqui, os planos diretores
participativos municipais.
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CAPÍTULO 1 - A SUSTENTABILIDADE E O ESPAÇO URBANO
(ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO PARA PUBLICAÇÃO E, PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS
RECOMENDAÇÕES DA REVISTA)
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A SUSTENTABILIDADE E O ESPAÇO URBANO

RESUMO

Este artigo se propõe a compreender o movimento ocorrido entre as atividades humanas na
paisagem urbana e os impactos gerados por elas no meio ambiente, através de uma ótica
teórica, com uma revisão de literatura pautada nos conceitos de sustentabilidade e
desenvolvimento urbano sustentável. Analisa-se que a partir do debate dos assuntos ligados à
atividade social na paisagem das cidades e seus impactos, instituiu-se um aparato de normas
legais de cunho ambiental e social que garantissem ao país a adoção das medidas já discutidas
em conferências e fóruns internacionais. O propósito deste artigo é compreender as acepções
sobre estes temas, bem como demonstrar de que forma esses conceitos e paradigmas foram
incluídos na Legislação Brasileira, especialmente nos planos diretores municipais, em busca
da harmonia na interação entre o homem e o ambiente urbano em equilíbrio eco-sócioeconômico.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade urbana, desenvolvimento urbano sustentável,
planejamento urbano, plano diretor, direito urbanístico.
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THE SUSTAINABILITY AND THE URBAN SPACE

ABSTRACT

This article aims to understand the movement between human activities in the urban
landscape and the impacts generated by them in the environment, through a theoretical
perspective, with a literature review guided in the concepts of sustainability and sustainable
urban development. It is analyzed that from the discussion of issues related to social activity
in the landscape of cities and its impacts, was instituted an apparatus of legal standards for
environmental and social nature to guarantee the country the adoption of measures already
discussed in international conferences and forums. The purpose of this article is to understand
the meanings of these issues, and demonstrate how these concepts and paradigms were
included in the Brazilian Legislation, especially in the municipal master plans, in search of
harmony in the interaction between human and the urban environment in eco-socio-economic
balance.

KEYWORDS: urban sustainability, sustainable urban development, urban planning, master
plan, urban law.
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SOSTENIBILIDAD Y EL ESPACIO URBANO

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo entender el movimiento entre las actividades humanas en el
paisaje urbano y los impactos generados por ellos en el medio ambiente, a través de un punto
de vista teórico, con una revisión de la literatura guiado a los conceptos de sostenibilidad y
desarrollo urbano sostenible. Se analiza que a partir de la discusión de temas relacionados con
la actividad social en el paisaje de las ciudades y su impacto, instituyó aparato sheum de las
normas legales de carácter ambiental y social para garantizar al país la adopción de las
medidas ya discutidos en conferencias y foros internacionales. El propósito de este artículo es
comprender los significados de estas cuestiones, y demostrar cómo se incluyeron estos
conceptos y paradigmas en la legislación brasileña, especialmente en los planes directores
municipales, en busca de la armonía en la interacción entre el hombre y el medio ambiente
urbano en el equilibrio eco-sócio-económico.

PALABRAS CLAVE: sostenibilidad urbana, desarrollo urbano sostenible, la planificación
urbana, plan director, derecho urbanístico.
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1.

INTRODUÇÃO

A concepção atual para uma cidade como espaço sustentável, partindo da
premissa de um ambiente integrado entre sociedade e meio ambiente, perpassa por diversos
estágios de evolução política e de conjuntura legal e administrativa, os quais determinaram as
características que marcariam a história da sociedade. Preconiza-se que o sistema ecológico
está arraigado no seio do desenvolvimento da relação entre o homem e o ambiente constituído
(SACHS, 2008). É a inequívoca necessidade do homem com a natureza devido a sua
manutenção e sobrevivência, com o desenvolvimento de novas técnicas de produção e
consumo, que modificaram sobremaneira o modus vivendi da sociedade e a forma como ela se
relacionava com o seu entorno (NASCIMENTO, 2012). Nesse contexto, a paisagem surge
como um importante vetor de observação do mundo construído junto e com a natureza,
impondo limites, causando alguns cenários de degradação, mas também mostrando
possibilidades de conversão do uso e da exploração em uma simbiose necessária e que pode
ser mantida em equilíbrio (CARLOS, 2011).
A essa simbiose nesse processo contínuo e acelerado de trocas sociais e trocas
com o meio ambiente, foi sempre evidente a iminência de que as ações sociais, desreguladas e
de caráter massivo ao meio ambiente e aos biomas peculiares de cada região, poderiam causar
danos ambientais em larga escala, cujos efeitos somente seriam sentidos anos depois. A
maneira adotada para a convivência e exploração dos recursos naturais, apesar de ser vital e
inexorável ao desenvolvimento do homem, por ser este também uma espécie que compõe a
grande cadeia de seres vivos, mostrou-se desconexa ao viés protetivo e essencial que a
natureza e o sistema ecológico resguardam e implicam no contexto social (SACHS, 2008).
O que importa mencionar no contexto que esse artigo pretende explorar é
compreender a forma que a relação entre o homem e o meio ambiente foi construída e se
encontra hoje consolidada nos instrumentos de planejamento e políticas públicas urbanas no
Brasil, e mais especificamente em Natal/RN. É relevante afirmar que toda esta discussão
implica em uma abordagem sobre o direito à cidade e a compreensão da forma de produção
do espaço, aliado ao fenômeno urbano e suas nuances no mundo contemporâneo. A dinâmica
existente entre a produção do espaço urbano e a relação do homem que habita esses espaços
com o meio físico e natural tornou-se imprescindível de compreensão e de uma observação
analítica e detida, considerando-se que todos esses elementos que compõem a cadeia de
conceitos-chave e aspectos fundamentais da pesquisa e da vivência experimentada são
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características reais que estruturam o mundo atual, não somente na empiria, mas também,
fundamentalmente, no entendimento dos grandes conflitos sociais, ambientais e econômicos
que ocorrem no globo ((MUMFORD, 2004).

2. O MEIO AMBIENTE E A APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

A conjuntura ecológica e natural dos espaços vem sofrendo crescentes
transformações com o passar dos séculos, sendo esse processo visivelmente acelerado após a
revolução industrial, em que o uso dos espaços pela coletividade tomou uma direção nova
diante do contexto econômico e histórico que se vivia à época, e por essa razão, toda dinâmica
da natureza sofreu relevantes impactos, considerando que essa nova forma de uso estava
diretamente ligada à terra (HARVEY, 1980).
A industrialização fornece o ponto de partida da reflexão sobre a nossa época. A
cidade preexistia à industrialização. As criações urbanas mais eminentes, as obras mais belas
da vida urbana datam de épocas anteriores à industrialização. Mas quando ela começa, quando
nasce o capitalismo concorrencial com a burguesia especificamente industrial, a cidade ganha
uma poderosa realidade (LEFEBVRE, 2015). Após o quase desaparecimento das cidades
arcaicas, na Europa Ocidental, no decorrer da decomposição da romanidade, as cidades
retomaram seu desenvolvimento. Os mercadores mais ou menos errantes elegeram para centro
de suas atividades aquilo que subsistiu de antigos núcleos urbanos. O geógrafo britânico
David Harvey (1980) em suas obras dedicadas ao estudo do sistema capitalista e seus
desdobramentos na sociedade e nas cidades, afirma que a terra não nasce com a característica
essencial de ser mercadoria. Entretanto, a partir de uma lógica capitalista de produção e
consumo, esses espaços são loteados, e o mercado imputa àquelas glebas uma nova função,
tornando-as mercadorias.
Nesse contexto, Lefebvre (2015) também aponta para as duas formas de
apropriação desse espaço, através do valor de uso e do valor de troca. Isso implica afirmar que
o espaço, dotado de suas características físicas e naturais, pode ser compreendido por meio de
duas perspectivas distintas: o valor de uso enquanto o espaço dado, natural, que é lócus para o
usufruto coletivo e social, e o valor de troca, uma perspectiva mercadológica a qual reproduz
a lógica mercantil para a terra, fazendo dela um produto, com preço, baseado nos atributos
naturais e construídos, assim como na localização (VILLAÇA, 2001).
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Essa discussão sobre a apropriação mercantilista do espaço possui o escopo de
chamar a atenção para a forma de produção da paisagem e os impactos que essas atividades
causam ao meio ambiente. É salutar afirmar que, em que pese uma análise urbanística mais
atrelada ao desenvolvimento, a expansão das fronteiras e dos limites territoriais trouxeram
impactos ambientais os quais reverberaram tanto no meio físico propriamente considerado,
mas, principalmente, no meio social e econômico, sendo um grande vetor de exploração de
atividades lucrativas e um fator que impulsiona o aumento crescente das disparidades sociais
e diferenças de renda e localização de moradia de parcelas da população.
No Brasil, o acesso a essas terras acompanhou o mesmo movimento global de
mercado. O aumento da densidade nas áreas urbanizadas foi muito rápido no Brasil, passando
de pouco mais de 50% em 1970 para, em tempos atuais, chegar ao percentual de 85% da
população habitando em áreas urbanas do país (IBGE, 2016). Entretanto, apesar do alto índice
de pessoas que moram em regiões urbanizadas do país, a forma de habitação e uso destes
espaços ainda se apresenta de forma muito precária. Pode-se inferir por diversos dados, que a
maneira em que se deu a apropriação da terra causou e causa impactos eco-sócio-econômicos
negativos bastantes severos. O cenário ilustrado pelo IBGE, por meio do censo de 2010,
revela que muitos domicílios ainda não possuem acesso a serviços básicos, tais como
esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo, o que revela, implicitamente,
os impactos ambientais que estas ausências estruturais causam ao meio ambiente, pois mostrase insustentável promover um meio ambiente equilibrado na ausência de tantos serviços
básicos.
Sustenta-se a defesa de discutir o processo de desenvolvimento dos espaços e das
cidades e sua estreita ligação com o meio ambiente, com a necessidade de se tratar de
sustentabilidade urbana. Nesse viés, ressalta-se que a ausência de serviços básicos que
atendam a população bem como a questão de localização na cidade são pontos cruciais para se
compreender a dinâmica urbana e as fragilidades ambientais encontradas nesse cenário, que
demandam, por sua vez, normas e interferências gerenciais por parte do Poder Público para
legitimar ações protetivas ao meio ambiente assim como ordenar o desenvolvimento urbano e
expansão dos limites territoriais da cidade.
Para tanto é necessário analisar, inicialmente, como funciona, do ponto de vista
capitalista, a apropriação dos espaços urbanos e sua valoração. Conforme afirmado por
Villaça (1998), a localização é um ponto central para a compreensão do papel do mercado
imobiliário e a dinamização e uso do espaço físico na alteração da estrutura para acomodação
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de construções, processo este intrinsecamente ligado à expansão da malha urbana, que
obedece à mesma lógica numa escala mundial. A localização determina o preço e ela é uma
condicionante criada. Onde há infraestrutura e melhores condições naturais, melhor a
localização, mais altos os preços praticados pelo mercado e maior o poder aquisitivo de quem
desfrutará da área. O contrário ocorre com áreas que não possuem essa característica de boa
localização. Parte-se da premissa de que diante da inexistência ou carência na oferta de
equipamentos e serviços básicos e também de infraestrutura urbana, essas terras são
marginalizadas pelo mercado, gerando um processo de exclusão social e econômica, de falta
de acesso e desigualdades.
Dessa situação, o que parece mais grave é a problemática ambiental que essa
mecânica da localização impõe ao espaço e à sociedade. Isso se justifica porque diante da
impossibilidade de ter acesso a terras com infraestrutura adequada e aos serviços e
equipamentos coletivos, a população de menor poder aquisitivo, via de regra, acaba por se
encontrar sem opções de habitação que não seja em áreas inapropriadas ao uso, como áreas de
deslizamento, área de manancial e em zonas de proteção ambiental.

3. O PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

É preciso intervir. Vê-se claramente que, em face desta situação, vem crescendo
constantemente a necessidade da presença do Poder Público através de uma agenda de
políticas públicas e legislações que direcionem o ordenamento do uso dos solos das cidades e
o desenvolvimento do espaço urbano, para que se busque estabelecer um critério mínimo de
qualidade de vida para todas as pessoas que residem nestas regiões, bem como para a
preservação dos recursos naturais e da paisagem natural, assim como o bioma que caracteriza
a localidade, proporcionando a proteção ambiental para a sociedade. As intervenções voltadas
para estas intenções são políticas públicas que instruem ações de planejamento, o
planejamento urbanístico. E esse planejamento, que impõe normas e diretrizes urbanísticas é
baseado em leis, em um ordenamento jurídico.
O Brasil, no que diz respeito à existência de legislações que tratem sobre a
proteção e defesa do meio ambiente e de um espaço urbano ambientalmente sustentável, é um
país que conta com instrumentos legais competentes. Sejam leis internas ou acordos
internacionais de cooperação, o Brasil sempre se mostrou aberto à defesa ambiental e foi
signatário em todas as iniciativas que possuem tal intenção. Assim, é importante ressaltar que
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mesmo que ainda haja prejuízos ambientais causados pela ação humana, principalmente no
que tange à expansão da malha urbana, essas situações podem ser revertidas com a
aplicabilidade dos instrumentos legais disponíveis de prevenção ou reparação aos danos
causados ao meio ambiente.
A Constituição Federal promulgada em outubro de 1988 incluiu como matéria
constitucional alguns artigos que tratam sobre a proteção ambiental e o uso do espaço urbano,
seguindo uma orientação de sustentabilidade e proteção ao bioma e às riquezas naturais. O
tema a que se refere está organizado no Capítulo II, nos Artigos 182 e 183 que tratam da
política urbana e no Capítulo VI a partir do Artigo 225 e seguintes que tratam diretamente das
questões de direito ao meio ambiente (BRASIL, 2010).

4. A SUSTENTABILIDADE NO CONTEXTO HISTÓRICO

A partir de uma perspectiva do desenvolvimento econômico da sociedade, que a
partir do século XV torna-se pautada em uma lógica capitalista de expansão das fronteiras
para reduzir os custos de produção no objetivo de aumentar o lucro, as riquezas naturais
transformaram-se em matéria-prima para subsidiar a produção das mercadorias, o que levou a
um acelerado processo de degradação ambiental e efeitos climáticos e naturais adversos, os
quais até então eram desconhecidos (HARVEY, 2012). Até dado momento do século XX, as
questões ambientais eram tidas como pauta secundária, uma vez que questões como
desenvolvimento econômico e soberania dos países ocupavam os assuntos mais destacados
para agenda pública, sendo os demais relegados a segundo plano. Essa situação, porém,
começa a mudar com as graves consequências eco-sócio-econômicas advindas dos
lançamentos das duas bombas atômicas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, que
provocaram uma necessária atenção para as atividades humanas e seus impactos no meio
ambiente (MUMFORD, 2004). Assim, a partir dessa mudança no cenário global, muda-se
também a percepção sobre os cuidados com o meio ambiente e as ações antrópicas frente à
exploração dos recursos naturais e a sustentabilidade (NASCIMENTO, 2012).
Para entender o que se concebe por sustentabilidade, podem-se adotar duas
possibilidades: a teoria ecológica, que diz respeito mais a questões puramente naturais e o
impacto das ações humanas e a teoria econômica, que engloba questões ligadas à produção e
ao consumo como agentes catalisadores dos impactos ambientais. Nascimento (2012)
contempla a abordagem da seguinte forma:
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A noção de sustentabilidade tem duas origens. A primeira, na
biologia, por meio da ecologia. Refere-se à capacidade de recuperação
e reprodução dos ecossistemas (resiliência) em face de agressões
antrópicas (uso abusivo dos recursos naturais, desflorestamento, fogo,
etc.) ou naturais (terremotos, erupções vulcânicas, furações, tsunamis,
etc.). A segunda, na economia, como adjetivo do desenvolvimento, em
face da percepção crescente ao longo do século XX de que o padrão
de produção e consumo em expansão no mundo, sobretudo no último
quarto desse século, não tem possibilidade de perdurar. Ergue-se,
assim, a noção de sustentabilidade sobre a percepção da finitude dos
recursos

naturais

e

sua

gradativa

e

perigosa

depleção

(NASCIMENTO, 2012).

Dado o passo inicial em tratar as questões ambientais como cerne do
desenvolvimento dos países, desde meados do século passado, estes passaram a reunir-se em
conferência globais para discutir os impactos ambientais e os danos causados ao ecossistema
mundial devido às ações humanas. Emblematicamente no ano de 1972, diversos países de
diferentes níveis de desenvolvimento, membros da Organização das Nações Unidas (ONU),
reuniram-se em Estocolmo para discutir e redigir um documento de abrangência mundial
tratando sobre a proteção ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Nesse documento,
o destaque pairou sobre a necessidade na mudança do paradigma do desenvolvimento a
qualquer custo para um desenvolvimento que respeitasse o planeta e o meio ambiente. Assim
está descrito na Declaração da Conferência da ONU sobre o meio ambiente:

Chegamos a um momento da história em que devemos orientar nossos
atos em todo o mundo com particular atenção às consequências que
podem ter para o meio ambiente. Por ignorância ou indiferença,
podemos causar danos imensos e irreparáveis ao meio ambiente da
terra do qual dependem nossa vida e nosso bem-estar. Ao contrário,
com um conhecimento mais profundo e uma ação mais prudente,
podemos conseguir para nós mesmos e para nossa posteridade,
condições melhores de vida, em um meio ambiente mais de acordo
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com as necessidades e aspirações do homem. As perspectivas de
elevar a qualidade do meio ambiente e de criar uma vida satisfatória
são grandes. É preciso entusiasmo, mas, por outro lado, serenidade de
ânimo, trabalho duro e sistemático. Para chegar à plenitude de sua
liberdade dentro da natureza, e, em harmonia com ela, o homem deve
aplicar seus conhecimentos para criar um meio ambiente melhor. A
defesa e o melhoramento do meio ambiente humano para as gerações
presentes e futuras se converteram nas metas imperiosas da
humanidade, que se devem perseguir, ao mesmo tempo em que se
mantém as metas fundamentais já estabelecidas, da paz e do
desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, e em
conformidade com elas (DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA
ONU- ESTOCOLMO, 1972).

Iniciados os esforços em planejar a proteção ambiental atrelada ao
desenvolvimento econômico, os países passaram a consolidar uma nova maneira de enxergar
o meio ambiente, pois agora há um forte apelo para sua fragilidade e o conhecimento da
finitude de suas riquezas. Entretanto, resguardadas as preocupações patentes com os danos
que as ações humanas estavam causando ao ecossistema, surgia um novo embate a ser
travado, em torno de até que ponto o meio ambiente seria protegido em relação ao
desenvolvimento. Trava-se uma batalha em equilibrar a balança entre a não redução do ritmo
desenvolvimentista dos países e a proteção aos recursos naturais. Pelo que se observa no
contexto atual, esta ainda é a grande máxima que atinge as Políticas de Estado e a dinâmica
capitalista de mercado em busca do desenvolvimento eco-sócio-econômico equilibrado.
Em 1987, em uma nova conferência, chefiada pela primeira-ministra norueguesa
Gro Harlem Brundtland, que resultou no documento Our Commom Future ou relatório
Brundtland, novos princípios e diretrizes mundiais foram traçadas em prol de um
desenvolvimento sustentável e ambientalmente equilibrado. Nesse relatório surge pela
primeira vez a conceituação de desenvolvimento sustentável, que diz ser o desenvolvimento
que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras
de suprir suas próprias necessidades. O relatório Brundtland destaca-se no cenário ambiental
não somente por seu conteúdo de caráter protetivo, mas por ser garantidor de cuidados
especiais com o meio ambiente frente aos impactos impostos pelo liberalismo econômico.
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Este ainda é o principal documento fundamentador dos conceitos de desenvolvimento
sustentável. Em um trecho deste tratado, o Relatório Brundtland de refere a pobreza e a
qualidade de vida como os fatores principais das desigualdades entre os países, e consagra a
dimensão social como parte integrante da questão ambiental. Segundo ele, a pobreza é uma
das principais causas e um dos principais efeitos dos problemas ambientais do mundo. É
inútil, portanto, tentar abordar esses problemas sem uma perspectiva mais ampla, que englobe
os fatores subjacentes à pobreza, a qualidade de vida, as condições de moradia e acesso aos
serviços básicos de saneamento, mobilidade, segurança, entre outros aspectos. E estes
aspectos se fortalecem e se complicam no bioma urbano ou ambiente modificado das cidades.
Esses acordos internacionais pelo clima e meio ambiente, dos quais o Brasil é
partícipe, representam um importante marco político e institucional para o país, pois sendo
signatário e corroborando com os termos acordados em conferências e debates internacionais,
o país obriga-se a fazê-lo em escala interna, através dos seus instrumentos constitucionais e
em legislações ordinárias.
Com a efervescência desses temas considerados até então secundários para a
agenda política, pois sinalizavam restrições ao desenvolvimento principalmente econômico, o
cenário das cidades e dos seus planejadores ganha um novo fôlego em busca de uma nova
perspectiva de desenvolvimento que privilegie o meio ambiente e os modos de
desenvolvimento e organizações que priorizem em suas pautas a natureza de maneira geral e o
equilíbrio eco-sócio-econômico (NOBRE 2004).
O desenvolvimento sustentável no espaço urbano está diretamente ligado a
aspectos que exigem uma compreensão interdisciplinar e complexa. Um importante
entendimento para o estudo do desenvolvimento urbano sustentável repousa no aspecto social.
Implica dizer que todas as engrenagens sociais devem visar uma melhor qualidade de vida
para as pessoas, indistintamente, para que a população tenha acesso aos serviços básicos
necessários para uma condição digna de vida. Nesta dimensão, o desenvolvimento está
intimamente ligado a tudo que diz respeito à vida humana e a satisfação de suas necessidades
básicas. Em outra análise, Nascimento (2012) explica que a dimensão ambiental é a que
primeiro se associa ao desenvolvimento urbano sustentável. Quer dizer que o respeito aos
limites impostos pela natureza, assim como a intrínseca condição de finitude dos recursos
naturais possam ser considerados em primeiro plano ao se planejar, executar ou avaliar uma
política ou uma atividade que possua algum potencial de impacto ambiental nos espaços
urbanos.
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A atual crise vivida nas cidades em detrimento do aumento da densidade destes
centros e dos impactos negativos causados pela expansão urbana e das moradias e construções
em situações irregulares, significam um impacto muito negativo ao meio ambiente e às
condições naturais das cidades (MARICATO, 2015). As riquezas naturais e os biomas
atingidos por esse fenômeno urbano requerem uma abordagem também ambiental, porque não
há como dissociar a natureza à paisagem, principalmente em um contexto em que a natureza é
a fonte primária de subsistência da população, como, por exemplo, através do consumo das
águas dos rios e dos depósitos subterrâneos e da necessidade de terra permeável para drenar
águas pluviais, entre outras situações (CARLOS, 2011). As questões das cidades demandam
uma relevante discussão da proteção ambiental e do ordenamento e organização das normas
jurídicas e das políticas para desenhar o desenvolvimento econômico e social, baseado na
preservação ambiental (SACHS, 2008).
A partir desta perspectiva reflexiva para abordagem do desenvolvimento urbano
baseado nas diretrizes de sustentabilidade e desenvolvimento social e econômico, cujas
práticas exprimem os ensinamentos oriundos dos ditames protocolados nas conferências
internacionais, é possível pensar na possibilidade de se inserir na prática social procedimentos
que visem o planejamento, execução e avaliação de políticas públicas e legislações que
permitam tanto ao Poder Público assim como o privado ter o desenvolvimento sob o enfoque
social, ambiental e econômico que protejam não só a população como também o ambiente
natural no âmbito das regiões metropolitanas e seus centros urbanos.

5. A LEGISLAÇÃO E A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO URBANO

As regras jurídicas são tomadas como o conjunto de normas oficiais adotadas pelo
Estado e pela sociedade para determinar o modo de ação e ingerência nas relações entre todos
os entes e indivíduos no seio social e em seu meio. Desta forma, a partir de uma nova
perspectiva de proteção ao meio ambiente e de um desenvolvimento urbano pautado nas
premissas da sustentabilidade, se fez necessário que o Estado incluísse em seu aparato
jurídico, novas normas que determinassem a nova forma de agir e ocupar espaços, a partir de
uma visão ambientalmente equilibrada. E essa demanda inclusiva na legislação se tornou
ainda mais urgente a partir do momento em que o Brasil se deparou com as crises advindas do
crescimento e adensamento populacional nas cidades.
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É imprescindível que o aparato jurídico estabeleça em seu texto os conceitoschave utilizados pela sociedade, no afã de que as leis possam garantir aos cidadãos que as
inovações e conceitos técnicos sejam apreciados e aprovados em Leis pelos legisladores para
assim garantir que as lutas e reivindicações sociais e do Estado sejam asseguradas para o
cumprimento por todos. A importância da legislação em relação ao tema do planejamento
urbano sustentável é de extrema pertinência uma vez que serão as leis que vigorarão que irão
estabelecer princípios, diretrizes e orientações para que o desenvolvimento das cidades e dos
espaços urbanos seja pautado nos conceitos que privilegiem e protejam o meio ambiente e a
natureza, em equilíbrio socioeconômico ou multidimensional.
Esse equilíbrio em torno do desenvolvimento, considerando a necessidade de se
aprofundar nos aspectos conceituais que surgiram no debate sobre a proteção da natureza,
rumou para a abertura de uma nova ramificação das ciências jurídicas: o direito ambiental.
Essa área não se restringe ao viés técnico da natureza, mas em uma atividade jurídica
complexa e desafiadora. Busca-se aliar as normas jurídicas de cunho ambiental a práxis social
e empírica, para que as atividades humanas desempenhadas, sejam por pessoas físicas ou
jurídicas, possam estar em acordo com os aspectos do equilíbrio eco-sócio-econômico do
desenvolvimento.
As ações efetivas de inclusão desse viés jurídico no Brasil se fortaleceram a partir
da década de 70, quando com base nas conferências internacionais sobre o meio ambiente, o
Estado passa a incluir em seu corpo de leis os conceitos que estavam em pauta nos fóruns
internacionais. Não se pode negar que antes da década de 70 já havia normas de cunho
ambiental. Mas eram leis sem grande importância, esparsas e bastante especificas para os
temas a que se dirigiam. Somente após as grandes conferências mundiais é que o direito
ambiental ganhou corpo e relevância social, incluindo de maneira muito forte, entre outras, as
questões urbanas.
O urbanismo no direito ambiental ocupa um lugar no cerne dos principais
assuntos tratados. A difusão dos conhecimentos acerca do meio ambiente na prática jurídica
está intimamente ligada com o desenvolvimento dos espaços urbanos, o crescimento das
cidades e a ideologia da sociedade de consumo e sua voraz velocidade de demanda e oferta
(BATISTA, OLIVEIRA, 2002).
Em que pese haverem inúmeras leis no Brasil que dizem respeito à questão
ambiental, deve se ressaltar a importância de algumas que tratam de maneira sui generis o
desenvolvimento pautado no conceito de sustentabilidade, assim como nos princípios e
67

diretrizes para a ação do ente, seja público ou privado na alteração das características naturais
do ambiente. Entre essas normas, a título de exemplificação, podem ser citadas a Constituição
Federal, o Código Florestal e o Estatuto da Cidade que trata sobre as regras para expansão e
desenvolvimento das cidades (SILVA, 2008).
Como já mencionado, essas normas não encerram o rol de leis que normatizam a
atividade urbana e o meio ambiente, porém algumas delas destacam-se por seu grau de
observância. Nesse sentindo, a Constituição Federal de 1988 foi bastante inovadora ao incluir
no seu texto normas que dizem respeito diretamente ao meio ambiente e à necessidade do
planejamento urbanístico. O legislador procurou atrelar o planejamento urbano ao
desenvolvimento sustentável das cidades, uma vez que as normas entre as duas áreas de
conhecimento estão diretamente ligadas e condicionadas uma a outra. E esse arcabouço legal
constitucional relacionado ao desenvolvimento urbano sustentável se amplia e perpassa o
conjunto de normas gerais deste assunto, dando-lhe legitimidade e importância. As regras
constitucionais têm a característica de ser de cumprimento obrigatório, não somente os artigos
que estão no texto de lei, mas todas as normas decorrentes no sistema jurídico brasileiro que
devem estar de acordo com a Constituição Federal. Assim, tudo que for legislado em âmbito
federal, estadual e municipal, deve, obrigatoriamente, estar de acordo com os dispositivos
constitucionais, sob pena de serem invalidados no cenário jurídico. Isso, portanto, garante que
toda atividade esteja em consonância com o que estabelecem os acordos internacionais
assinados pelo Brasil, assim como a intenção do legislador em propor medidas harmônicas no
que tange ao desenvolvimento das cidades e o meio ambiente.
A Constituição Federal trata especificamente sobre este assunto determinando que
deve existir uma legislação infraconstitucional que detalhe com maior precisão as normas de
desenvolvimento e planejamento urbano. Essa lei específica foi promulgada em 2001,
chamada Estatuto da Cidade (BRASIL, 2014). O Estatuto da Cidade foi criado no intuito de
estabelecer normas mais precisas sobre como e de que forma as cidades deveriam ser
desenhadas e o planejamento urbano orientado.
No contexto legal do Brasil sobre o desenvolvimento urbano, uma exigência
constitucional bastante relevante refere-se à responsabilização da instância municipal na
condução dos processos que visam orientar e normatizar as políticas, programas e planos
relativos ao desenvolvimento das cidades. É o município que é responsável por essa ação de
planejamento e aplicação dos dispositivos legais do uso do solo das cidades. Neste sentido, a
Constituição Federal criou e o Estatuto da Cidade regulamentou a principal ferramenta
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operacional deste objetivo que são os planos diretores municipais. Sua existência é
fundamental para o estabelecimento de diretrizes que coadunem a expansão urbana e
imobiliária com os aspectos ambientais e do equilíbrio socioeconômico. A Constituição diz
que 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, sendo o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana (BRASIL, 2016).Nos planos
diretores dos municípios brasileiros devem estar estabelecidas minuciosamente todas as
prescrições urbanísticas da cidade, além de toda descrição sobre as áreas de fragilidades
ambientais que merecem uma atenção especial quanto aos índices urbanísticos e padrões de
construção. Promove-se assim, ou deveria ser promovido, através da Lei, um equilíbrio
ambiental entre a capacidade de carga que o espaço pode suportar com a demanda
socioeconômica por ocupação de áreas da cidade, com a garantia das funções e justiça sociais
da cidade. Isso significa um importante marco regulatório que promove, ao menos na teoria,
segurança para os cidadãos, bem como medidas protetivas contra impactos danosos e
irreversíveis ao meio ambiente pela urbanização de áreas naturais. É incontestável a
importância que os planos diretores possuem no contexto ambiental e urbano, pois é a lei que
irá disciplinar, de forma unificada, a cidade sob essas duas análises, a análise ambiental e a
análise urbana, sintetizadas no ambiente urbano ou no bioma cidade. Cabe mencionar que a
competência do município para legislar sobre o plano diretor se justifica porque é o ente mais
próximo à realidade da cidade, que conhece os anseios da população e os potenciais e
fragilidades do ambiente.
A Legislação Urbanística Brasileira revela-se, por fim, capaz de instrumentalizar
uma nova ordem no planejamento urbano e ambiental nas cidades, impondo regras para uma
nova maneira de empreender e de fiscalizar as interferências antrópicas no meio ambiente, na
paisagem e no espaço construído. Assim é de extrema relevância compreender o plano
diretor, junto às demais normas de cunho ambiental e urbano, bem como os instrumentos de
orientação urbanísticos, a partir de uma premissa ideológica, das demais políticas públicas e
das ações privadas que decorram dessa perspectiva.
Deve haver uma convergência de esforços por parte da própria sociedade, do
Estado e do mercado para aplicar as regras que orientem o desenvolvimento das cidades,
baseado em uma nova maneira de enxergar esse desenvolvimento, qual seja a matriz do
equilíbrio eco-sócio-econômico ou do desenvolvimento urbano sustentável.
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6. CONCLUSÕES

O trajeto percorrido pela sociedade até o momento atual demonstra uma clara
evolução nos conceitos e de rompimentos e surgimentos de novos paradigmas. Tratada com
negligência durante muito tempo, a natureza sofreu séculos de exploração e uso
indiscriminado dos seus recursos. Atualmente os tratos e cuidados que a natureza demanda da
sociedade, na observância dos impactos causadas pela sua ação, são ações condicionadoras
essenciais da própria sobrevivência da humanidade.
Conforme as etapas de organização social e econômica modificavam o modo de
viver e a relação existente entre o homem e o meio, a paisagem também era modificada, uma
vez que a necessária fixação do homem a terra e à exploração dos recursos exige uma
interferência no ciclo natural. É nesse acentuado processo de mudanças que este sistema se
torna cada dia mais dinâmico e veloz, principalmente depois do surgimento de dois
fenômenos que mudam radicalmente a forma de organização e estrutura da sociedade: a
globalização e o urbano (LEFEBVRE, 2015).
Atrelados ao conceito de desenvolvimento sustentável, que está intimamente
ligado aos aspectos do equilíbrio eco-sócio-econômico, o modo de produção adotado pela
sociedade determinou um padrão de ocupação e uso do solo que em muito impactou
negativamente o meio ambiente, principalmente nas cidades. Foi quando algumas parcelas da
sociedade começaram a se reunir para repensar a política desenvolvimentista em vigência no
mundo capitalista e agregar valores até então marginalizados, para repensar a forma de
interação entre o homem e a natureza que, de alguma maneira, precisava resvalar em políticas
públicas e legislação para garantir alguma segurança de que os preceitos adotados ou os novos
paradigmas do desenvolvimento sustentável seriam observados e cumpridos.
É nesse momento em que as conferências internacionais ganham relevância no
contexto mundial, pois os Estados Soberanos passam a ser signatários de acordos de proteção
do meio ambiente e da natureza, os quais, em sua grande maioria, afetavam diretamente seu
crescimento, pois interferiam no modo de produção e nas técnicas industriais e de consumo
adotadas até aquele momento.
A partir da década de 70 o mundo passa a absorver novas ideias quanto à
necessidade de mudanças na forma de produção e consumo, uma vez que este estreito viés
estava sobrepujando os alicerces naturais e suas fontes de recursos. Adotam-se mudanças na
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postura da relação do modo de interferência do homem na paisagem, sobremaneira na forma
de produção. Nesse sentido, o crescimento e adensamento das cidades e a construção de
habitações e infraestruturas urbanas ganham destaque, pois se parte do pressuposto que todo
indivíduo necessita, entre outras funções sociais,de habitação, de trabalho, mobilidade e lazer.
Sob essa perspectiva, surge no cenário internacional uma visão crítica sobre o
modo de produção praticado, mas que não pôde representar ações concretas já que a visão
essencial seria que o desenvolvimento das cidades não fosse retardado nem desacelerado
(SILVA, 2008). Entretanto, medidas de cunho protetivo ao meio ambiente urbano foram
incorporadas e deveriam ser adotadas internamente, a partir da assinatura dos acordos
internacionais, quando então aparece no campo teórico e empírico os novos conceitos de
sustentabilidade e desenvolvimento urbano sustentável, os quais dizem respeito à forma de
uso do espaço urbano sob a tutela dos direitos coletivos e difusos de um meio ambiente
equilibrado (MARICATO, 2015).
No Brasil seguiu-se à tendência internacional de ratificação e observância dos
acordos, sendo estes internalizados através de Leis e Emendas à Constituição. Na
promulgação da chamada Constituição Cidadã de 1988, capítulos inteiros foram dedicados a
dispor sobre a Política Ambiental Brasileira. Ao mesmo tempo, após muitos movimentos
sociais lutarem por direitos à qualidade de vida digna da cidade, o legislador também
estabeleceu no texto constitucional um capítulo dedicado à política urbana e a forma de gestão
que, ao final, promoveriam um espaço urbano ambientalmente equilibrado, ou, em outras
palavras, levariam a cabo o conceito de desenvolvimento urbano sustentável.
Em que pese ainda existirem no contexto brasileiro, muitas discrepâncias entre
classes sociais e acessos ao espaço urbano, não se pode deixar de notar a importância da
legislação para garantir que, aos poucos, a postura diante do desenvolvimento seja repensada
considerando o meio ambiente.
O desafio em construir uma nova forma de pensar em que a sociedade possa viver
em harmonia com a natureza, em que haja uma redução das desigualdades de acesso,
inclusive aos recursos naturais como água e terra, desencadeia uma série de medidas
propositivas por parte das municipalidades para buscar as mudanças e revisões necessárias a
este objetivo. Uma ruptura com os modos socialmente construídos não parece uma saída fácil,
o que justifica o esforço para criar uma nova orientação comportamental que vise as soluções
urbanas em consonância com os elementos econômicos e sociais deste processo, sem excluir
de sua agenda crônica as questões ambientais.
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Avaliar as formas como estes aspectos se incorporam na gestão das cidades, na
atualidade, dentro da realidade brasileira, parece ser um caminho plausível para a construção
dos novos caminhos.
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O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL E O PLANO DIRETOR DE
NATAL/RN

RESUMO

O presente artigo busca tratar de uma revisão conceitual e retrospectiva histórica e
comparativa acerca das tentativas de planejamento urbano e planos diretores em Natal/RN,
desde o início do Século XX, e uma apresentação avaliativa do Plano Diretor de Natal, na sua
última versão de 2007, com foco na inserção dos critérios de sustentabilidade eco-sócioeconômicos ou do desenvolvimento urbano sustentável contidos nessas iniciativas. O estudo
está metodologicamente baseado em revisões bibliográficas e na análise das legislações
locais. Esta análise nos levou ao entendimento de que o atual plano diretor não se mostra uma
ferramenta completamente apropriada ao desenvolvimento urbano sustentável da cidade,
sendo necessário, portanto, estudos complementares, acompanhamento e revisões que
garantam a efetividade eco-sócio-econômica do plano. Espera-se que este estudo contribua na
formatação dos processos revisionais necessários ao atual estágio de desenvolvimento do
Plano Diretor de Natal/RN.

Palavras-chave: Planejamento urbano, direito urbanístico, sustentabilidade, uso do solo
urbano, estatuto da cidade.

ABSTRACT

This article aims to deal with a conceptual review and historical and comparative
retrospective about the efforts of urban planning and director plans in Natal/RN, from the
early twentieth century, and an evaluative presentation of the director plans, in its latest
version of the 2007, focusing on the integration of criteria for eco-socio-economic
sustainability or sustainable urban development contained in these initiatives. The study is
methodologically based on literature reviews and analysis of local legislation. This analysis
has led us to the understanding that the current master plan does not seem an entirely
appropriate tool for sustainable urban development of the city, if necessary, so further studies,
monitoring and review to ensure the eco-socio-economic effectiveness of the plan. It is hoped
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that this study will contribute to format the revisional procedures necessary to the current
stage of development of the Director Plan of Natal/RN.

Keywords: Urban planning, urban law, sustainability, urban land use, status of the city.

INTRODUÇÃO
Em decorrência dos padrões irracionais de ocupação do território, notadamente no
meio urbano, surgem cenários cada vez mais comuns nestes espaços em que se destacam
inúmeros conflitos de diversas ordens com implicações, em especial, na qualidade de vida
(RATTNER, 2009 citado por MARTINS; CÂNDIDO, 2013).
Suscitar debates sobre conceitos e ideias no campo da sustentabilidade urbana consiste
num diálogo bastante ousado (MELO & SOUZA; GIUDICE, 2009). As dificuldades da visão
monodimensional do desenvolvimento, com foco ambiental, e a confrontação dos temas
sociais e econômicos têm produzido farto material científico, notadamente aqui no Brasil.
Essa discussão ganha complexidade e gera muitos conflitos quando voltada para a seara do
meio ambiente urbano (MARQUES, 2010).
As contradições têm diversas origens e estão presentes sob diversas formas; sejam na
mídia, nos movimentos sociais, nas formulações teóricas sobre a sociedade e a natureza, nos
ambientes jurídicos, nas discussões dos problemas da pobreza e da falta de moradia, sendo a
questão ambiental o ponto principal desses debates. Esse conjunto de fatos vem
desorganizando a ocupação do solo das cidades, com graves impactos eco-sócio-econômicos
(MAGLIO, 2005). A rapidez do avanço desse processo justifica a importância dos estudos
sobre o tema no Brasil. A administração dos fenômenos ligados à ocupação das cidades enseja
políticas públicas de ordenamento do uso dos solos que, frente a realidade de conflitos, devem
ter um caráter fortemente interdisciplinar e conciliatório, incorporando critérios de
sustentabilidade urbana, única abordagem capaz de garantir acesso a vitais recursos naturais
de forma perene (DUARTE, 2011).
A sustentabilidade eco-sócio-econômica relacionada ao desenvolvimento pode ser
chamada de “desenvolvimento sustentável”, tendo, entre inúmeros conceitos, a definição
basilar de que é um modelo de desenvolvimento baseado na conservação e utilização racional
dos recursos naturais planetários no objetivo de garantir a sobrevivências das atuais e futuras
gerações (VEIGA, 2005) ou “que atende às necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas” (SACHS, 1986, 2007).
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O desenvolvimento sustentável expressa, ainda, no entendimento popular, aspectos
exclusivamente ambientais, de funções dos ecossistemas ou regulação ambiental como
garantia de bem estar de todas as espécies do planeta (NATAL, 2013). Essa percepção,
todavia, vem evoluindo com a incorporação dos aspectos sociais e econômicos,
complementadores do tripé de equilíbrio desse modelo de desenvolvimento, na sua correta
interpretação. Evolui-se atualmente da ótica preservacionista radical para um enfoque
contemporâneo de sustentabilidade ou equilíbrio eco-sócio-econômico (MAGLIO, 2005).
Esse é um importante avanço conceitual.
Com o intuito de contribuir para o debate das reflexões teóricas e metodológicas
relacionadas ao assunto este artigo apresenta uma revisão conceitual sobre a temática do
desenvolvimento urbano sustentável, destacando as tentativas de planejamento urbano e os
Planos Diretores do Município de Natal/RN.
Diante disso, veremos na primeira parte apontamentos acerca da sustentabilidade
urbana e suas diferentes dimensões. Na segunda parte, teremos aportes sobre o Plano Diretor
da Cidade do Natal e de como surgiu pela cronologia dos fatos os planos urbanísticos da
cidade e por fim, na última parte será feito uma releitura do Plano Diretor de Natal.

SUSTENTABILIDADE URBANA

O conceito de desenvolvimento urbano sustentável traz consigo alguns conflitos
teóricos. Dentre eles, as divergências entre a trajetória da análise ambiental e da análise
urbana que, originando-se em áreas do conhecimento diferentes, são obrigadas a caminharem
juntas na proposta de desenvolvimento sustentável para o ambiente das cidades, com
objetivos às vezes divergentes (MOTA, 1999). Tem-se como paradigma que há sempre
conflitos, oposições e contradições entre os conceitos de urbano e ambiental.
No processo de urbanização, o espaço urbano, como a materialização das relações
sociais ou elemento transformador dessas relações, ocupa o cerne de uma falsa inconsonância
(RECH, 2007). Muitas tentativas de conciliação ou entendimento dessas duas análises
baseiam-se nas definições em torno da expressão “ambiente urbano”, na busca da convivência
entre a dimensão física, natural ou construída e a dimensão ambiental ou ecológica do espaço
urbano modificado (MARQUES, 2010). Essa síntese é a base das possibilidades do
desenvolvimento sustentável nas práticas da ocupação das cidades, em busca de melhores
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condições de sobrevivência, seja para a cidadania, seja na busca de qualidade de vida urbana
ou em uma justiça eco-sócio-econômica.
A ação do homem é predominante nesse sistema duplo e, por isso, o ambiente urbano
difere dos outros ecossistemas naturais pela intensidade e rapidez das mudanças que se
processam nessas regiões (BORBA; CHAVES, 2008). De acordo com Mota (1999), o homem
tem a capacidade de dirigir suas ações, no ambiente urbano, utilizando o meio ambiente como
fonte de subsistência e energia ou como receptor de seus resíduos, com posturas de excessiva
valorização da tecnologia e de interesses econômicos. Esse fato acentua os riscos da ocupação
dos solos urbanos, com reflexos negativos, como a extinção de recursos naturais, poluição do
meio ambiente, deterioração da qualidade de vida, segregação e desigualdades sociais,
pobreza ou má distribuição de renda.
A urbanização das cidades não é acompanhada do necessário crescimento das
infraestruturas urbanas, criando, ao invés de cidades sustentáveis, cidades desiguais
(HUMBERT, 2010). O processo de urbanização no mundo contemporâneo, expressão da
acentuação dos papéis urbanos sob o industrialismo e de novas formas de produção e
consumo da, e na, cidade, tem provocado o aprofundamento das contradições entre o
ambiental e o social nos espaços urbanos (SPÓSITO, 2001). Isso porque, tem-se a cidade
como o fruto do processo de desenvolvimento capitalista. De acordo com Pereira (2001), visto
que o próprio capitalismo é, em sua essência, desigual, o espaço urbano torna-se o palco de
desigualdades, onde é possível observar grandes disparidades, como “ilhas” de riqueza e áreas
urbanas desprovidas de qualquer benefício. Carlos (1994) ressalta o fato de que a cidade é
reflexo, ao mesmo tempo, de um processo de produção e de uma forma de apropriação do
espaço produzido, ou seja, nos padrões de uso do solo urbano, o que gera um processo de
segregação espacial dentro do espaço urbano.
Esse padrão de urbanização gera situações de insustentabilidade urbana caracterizada
pela prevalência de um processo de expansão e ocupação dos espaços intra-urbanos, onde se
encontram baixa qualidade de vida e parcela significativa da população (JACOBI, 2006).
Nesse cenário surgem as desigualdades ambientais que, segundo Alves (2007), podem ser
definidas como a exposição diferenciada de indivíduos e grupos sociais a amenidades e riscos
ambientais. Dessa forma, “a desigualdade ambiental pode ser relacionada com outras formas
de desigualdades presentes na sociedade, tais como entre raças, sexo, grupos de renda, etc. e,
neste caso, os indivíduos são desiguais ambientalmente porque são desiguais de outras
maneiras” (ALVES, 2007).
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Os critérios de sustentabilidade adaptados ao desenvolvimento urbano são bem
adequados e descritos em um dos marcos mais importantes no processo de implementação
dessa política no Brasil. Em 2003, o Governo Brasileiro através do Ministério do Meio
Ambiente, determinou um conjunto de normas, posturas, condições e procedimentos
relacionados ao planejamento urbano para elevar o padrão de sustentabilidade socioambiental
em diferentes arranjos territoriais, como os municípios. Esse trabalho sintetiza toda uma
metodologia e abordagens baseadas nos estudos mundiais sobre o assunto. Esse documento é
a Agenda 21 Local (BRASIL, 2000, 2006, 2011) e vincula o desenvolvimento urbano à
sustentabilidade ecológica e ambiental, social, econômica, demográfica, cultural, política e
institucional.
A Agenda 21 determina que o desenvolvimento urbano é assunto local das cidades e,
portanto, é na instância municipal que se visa o atendimento dessas premissas. O documento
define, ainda, a ferramenta que incorpora essas atribuições, normatizadas pelo Estatuto da
Cidade (BRASIL, 2001), como Planos Diretores Municipais. O Estatuto das Cidades, Lei
Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, traça as diretrizes gerais dos planos diretores para o
desenvolvimento urbano sustentável dos municípios brasileiros, que são caracterizados pela
formulação de políticas urbanas de gestão democrática e planejada, bem como pelo
aprofundamento nos temas ambientais, sociais, econômicos, históricos e culturais e os
relacionados às questões político-institucionais. O Estatuto da Cidade e os planos diretores
vieram positivamente de encontro as preocupações de ambientalistas, urbanistas, juristas e
geógrafos que se envolveram na sua elaboração (BRASIL, 2006).
Desta forma, o plano diretor é a ferramenta legal e competente de implementação das
políticas de desenvolvimento urbano sustentável, sendo, ou devendo ser, instrumento de
solução de conflitos urbanísticos. Para tanto, o plano diretor tem como objetivo organizar os
espaços habitáveis de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na comunidade
dos espaços habitáveis, entendendo como espaços habitáveis todas as áreas em que o homem
exerce coletivamente qualquer das quatro funções sociais: habitação, trabalho, circulação e
recreação (BARBOZA; QUINTEIRO, 2007).
A urbanização no Brasil teve um crescimento vertiginoso nas últimas décadas do
século passado. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 1970, 56%
dos brasileiros moravam em áreas urbanas. Atualmente, em 2015, estima-se em 80% e até
2050 serão 90%, concentrados em grandes centros, com uma população de mais de 200
milhões de habitantes (IPEA, 2013). É urgente pensar as relações sócio-espaciais da cidade,
80

empreender, organizar e eficientizar as intervenções de ordenamento da ocupação sustentável
dessas áreas, que são definidas em ações de planejamento urbano ou urbanístico (SILVA,
2010).
Para tanto são os planos diretores municipais, aprovados pelas Câmaras Municipais
de Vereadores, os instrumentos básicos dessa política, detentores das premissas fundamentais
de suas intenções. O plano diretor deve ser efetivo instrumento de planejamento para o pleno
desenvolvimento da urbis e de suas funções sociais (SANT’ANA, 2006). Os planos diretores
são Leis. Portanto, o trato com o assunto deve se remeter a questões de direito urbanístico
(BARBOZA; QUINTEIRO, 2007). No caso brasileiro do direito urbanístico a competência
legislativa é concorrente, ou seja, exige a cooperação entre os entes federados. A política
urbana deve ser desenvolvida pelos Municípios, conforme atribuição da Constituição Federal,
cabendo aos Estados legislarem sobre a criação e regulamentação de regiões metropolitanas e
à União, a instituição das normas gerais para o desenvolvimento urbano.
Mas,

atualmente,

os

processos

participativos

de

elaboração,

revisão

e

regulamentação dos planos diretores vêm sendo desenvolvidos com muita dificuldade no
Brasil, enfraquecendo-se em seu caráter técnico e democrático e na sua efetiva capacidade de
induzir a perspectiva do desenvolvimento urbano sustentável nas instâncias decisórias dos
governos (BORBA; CHAVES, 2008). A interdisciplinaridade contida nesse instrumento, que
envolve interligações com a estrutura do direito urbanístico, ecologia, geografia, geologia,
economia, sociologia, entre tantas outras ciências, transforma o processo em um grande
desafio (DUARTE, 2011). Supõe-se que a falta de critérios e elementos científicos
sistematizados em nível de detalhamento condizente com a necessidade para o entendimento
das dinâmicas eco-sócio-econômicas envolvidas sejam a causa desses conflitos. Um indicador
dessa assertiva é o volume de desacertos ensejados nesses trabalhos, sempre em torno de
interpretações ou leituras de seu conteúdo as mais diversas e na maioria das vezes
equivocadas, sendo o foco principal dessas discussões o desenvolvimento sustentável.

O MUNICÍPIO DE NATAL E SEUS PLANOS DIRETORES

Natal, capital do Estado do Estado do Rio Grande do Norte, localiza-se na Região
Nordeste Brasileira, na Mesorregião do Leste Potiguar e inserida na Região Metropolitana de
Natal (Figura 01), com seu centro geográfico em 05º 47' 42" de latitude sul e 35º 12' 34" de
longitude oeste tem área de 168,53 km² (IBGE, 2013).
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Essa capital situa-se em zona costeira, abrigando uma grande quantidade de
ecossistemas de importância ambiental e econômica, como a Mata Atlântica, os manguezais,
dunas, restingas, falésias, bancos de coral e arrecifes, planícies costeiras e praias (NUNES,
2009).
Na economia, Natal tem o turismo, comércio, prestação de serviços e a indústria
como suas principais atividades. Em 1991 o IDH era de 0,572, passando em 2010 para 0,763
com índice GINI de 0,53 e em 2014 para 0,733 (IBGE, 2014), um dos menores índices
municipais do Brasil. O PIB per capita a preços correntes é de R$ 14.925,65 (IBGE, 2013). É
grande o desequilíbrio social que se apresenta, com mais de 60% da população com renda
mensal de até um salário mínimo. Existem bolsões de pobreza com graves problemas
demográficos, com crescimento populacional em progressão geométrica e altos índices de
analfabetismo (NATAL, 2014).
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) verificou, nos seus censos
demográficos, quem 1991 Natal apresentava uma população de 606.887 habitantes. Em 2010
essa população passou a 803.739. Estimativa do mesmo IBGE avalia para 2015 uma
população de 869.954. Esse acréscimo representa uma taxa média geométrica de crescimento
anual em torno de 1,2%. Desta forma seremos mais de 1,2 milhões de habitantes em 2050. E
Natal, com suas características geoambientais e socioeconômicas, precisa enfrentar com
competência os desafios dessa superpopulação.
As primeiras intervenções urbanísticas em Natal datam do início do século XX, que,
não podendo serem vistas como ações de planejamento urbano, mesmo assim ganharam
nomes de “planos” (NATAL, 2007a). José Afonso da Silva entende que “plano” estabelece
objetivos, prazos de alcançá-los, atividades a executar e responsabilidades pela respectiva
execução (SILVA, 2010). Nessa ótica, essas intervenções, até então, não poderiam assim ser
chamadas.
Foi então como Plano Polidrelli, a primeira iniciativa de organização urbanística de
Natal, que constava de um projeto de criação de um novo bairro, um terceiro bairro, somandose aos outros dois existentes, a Cidade Alta e a Ribeira. O crescimento desse novo bairro,
denominado Cidade Nova e dirigido às camadas mais abastadas, causou forte impacto social,
deslocando populações pobres que moravam nesta área (RECH, 2007). Essa migração
redundou no surgimento de precários núcleos habitacionais ou favelas nas atuais regiões da
Praia do Meio e do Passo da Pátria. Um importante instrumento técnico utilizado na
implementação desse projeto foi o primeiro levantamento físico da área urbana de Natal,
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desenvolvido pelo engenheiro italiano Antônio Polidrelli, que deu nome ao estudo. Este
levantamento, ou master plan de Natal, foi a primeira ferramenta de planejamento urbano da
cidade e permitiu uma visualização sistêmica para a definição do arruamento reticulado dessa
área que hoje corresponde aos bairros do Tirol e Petrópolis (NATAL, 2013).
O Plano Palumbo foi a segunda importante intervenção urbanística na capital.
Desenvolvido no final da década de 20, este plano tinha uma visão estratégica que projetava
para Natal uma população de 100 mil habitantes, número que somente foi atingido trinta anos
depois (NATAL, 2013). Juntamente com o plano, surgiu a Lei Municipal nº 4, que dispunha
sobre a regulamentação de construções e reformas prediais e sobre o que se tem como o
primeiro zoneamento da Cidade do Natal. Esse zoneamento dividiu a cidade em 4 zonas:
Zona Central, Zona Urbana, Zona Suburbana e Zona Rural. Essa particularização forçou
estudos topográficos que definiram e ampliaram de forma organizada o arruamento da cidade,
governada nessa época pelo seu primeiro prefeito, Omar O’Grady.
Em seguida o Plano de Expansão de Natal de 1935, foi uma ação de planejamento
de obras estruturantes que contemplava a construção de prédios governamentais, implantação
de avenidas e criação de bairros. Segundo Siqueira (2012), o Plano de Expansão de Natal, de
1935, é de suma importância para a compreensão de um período específico do
desenvolvimento urbano do município, pois foi quando as reformas realizadas durante a
década de 1920 foram sistematizadas e se deu andamento a um planejamento-base para as
futuras transformações da cidade.
O Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal de 1968, não chegou a ser
regulamentado, mas serviu de base para o que se entende como o primeiro plano diretor de
Natal, seis anos depois (SILVA, et al., 2009). De acordo com Borba; Chaves (2008), este
plano urbanístico contém um banco de dados bastante completo sobre a condição ambiental e
de infraestrutura da capital. Além disso, foi neste documento em que o meio ambiente foi
visto como peça-chave para o bem-estar da população, bem como valioso instrumento de
desenvolvimento socioeconômico relacionado ao turismo.
O Plano Diretor do Município de Natal de 1974 não propôs mudanças na estrutura
da cidade, porém trouxe grandes contribuições para o processo de urbanização no município
(SILVA, etal., 2009). Elaborado anteriormente à Constituição de 1988, esse plano não
incorporou a participação popular no seu processo de desenvolvimento, tendo sido elaborado
por técnicos mobilizados pela prefeitura municipal. Baseado no Plano Urbanístico e de
Desenvolvimento de Natal, de 1968, já se antecipava a uma nova abrangência das políticas
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públicas de desenvolvimento, embora desconsiderando o tema que viria ser preponderante nas
políticas públicas urbanas, a questão ambiental. Porém, foi este plano que trouxe as primeiras
prescrições urbanísticas a respeito das zonas especiais que contém áreas verdes (BORBA;
CHAVES, 2008).
Esse plano incorporava questões sociais, econômicas e administrativas, além de
estabelecer novos aspectos e ratificar diretrizes sobre o zoneamento da cidade sintetizado no
ordenamento urbano definido em sessenta e oito (NATAL, 2013).
O Plano Diretor de Organização Físico-Territorial do Município de Natal de
1984 foi focado na regulamentação do uso do solo urbano à época. É nesse plano que se
insere no zoneamento urbano de Natal, uma região de expansão que veio a ser denominada
“Zona Norte”. Além disso, este plano criou as Áreas de Preservação Permanente (APPs) no
território urbano, além da definição da Área Urbana (AU) e da Área de Expansão Urbana
(AEU) (NATAL, 2013).
O Plano Diretor de Natal de 1994 pode ser considerado uma revisão do plano
instituído dez anos antes. Esse trabalho foi a primeira proposta de planejamento urbanístico
após a Constituição Brasileira de 1988 com sua visão moderna do planejamento urbano e
incorpora pioneiramente os critérios democráticos e participativos no seu desenvolvimento
(NATAL, 1994).
De acordo com Queiroz (2010), este plano dividiu a cidade em áreas urbanas, em
áreas de expansão urbana e em áreas de preservação e, de forma pioneira voltou-se para os
aspectos relacionados aos conceitos de cidade sustentável. Esse novo conceito, advindo nas
discussões acerca da nova visão desenvolvimentista que incorporou critérios ambientais como
condição de equilíbrio, previa cidades geridas por políticas de desenvolvimento que “não
atrapalhassem a natureza” e lançava uma moderna interpretação sobre meio ambiente natural
e meio ambiente construído e as relações entre eles, sugerindo a interdependência da atividade
antrópica na cidade com os fenômenos naturais (MARQUES, 2010).
Critica-se negativamente essa versão do Plano Diretor de Natal por não haver
proposto intervenções urbanísticas que invertessem o zoneamento de bairros de então,
entendido como segregacional desde o Plano Polidrelli ou da Cidade Nova (NATAL, 2007a).
De mais importante, essa iniciativa urbanística, contemporaneamente, formatou as bases para
o macrozoneamento ambiental da Zona Urbana de Natal, definindo a particularização de áreas
ambientais, que, todavia, não vieram a ser locadas, mas que criou zonas de adensamento
mínimo, zonas adensáveis e zonas de proteção ambiental.
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O ATUAL PLANO DIRETOR DE NATAL/RN

A dinâmica dos planos diretores requer um contínuo processo de monitoramento,
avaliação e revisão (NATAL, 2007b). O Estatuto da Cidade prevê em seu § 3° do art. 40 a
atualização e revisão periódica, tecnicamente elaborada, dos planos. Essa ação deve ser
instituída por lei, observado em qualquer caso o processo legislativo e o preceptivo de
audiências públicas e debates que garantam a participação da sociedade, associações
representativas e a publicidade dos atos e documentos produzidos. A falta de revisão
periódica pode, em relação ao Prefeito Municipal, caracterizar improbidade administrativa,
consoante estatui o art. 52 da mesma Lei (BRASIL, 2001). O Plano Diretor de Natal de 1994
já previa a sua revisão anualmente, conforme determinava seu Art. 67. Mas exceto
intervenções pontuais, como a Lei Complementar nº 22 de 18 de agosto de 1999, que dispôs
justamente sobre a necessária revisão desse plano, nada foi feito efetivamente para esse
processo. Essa Lei, com apenas onze artigos, referia-se particularmente à revisão dos
parâmetros básicos, o perímetro das zonas adensáveis e o estoque de área edificável.
Foi somente em 2004 que o Município de Natal iniciou o processo revisional do seu
Plano Diretor de 1994. Este processo se estendeu por mais de dois anos, tempo em que foram
realizadas audiências públicas de discussão de soluções para o crescimento urbano sustentável
da capital. Esse tempo gasto demonstra o nível de dificuldades enfrentado já naqueles anos. O
produto desse trabalho, enviado em maio de 2006 à Câmara Municipal de Vereadores para
análise e votação, representou um grande avanço por sua forma de elaboração participativa,
constituindo, portanto, a expressão da sociedade no processo, legitimando as formulações
apresentadas (NATAL, 2013).
Contudo, o ritual legislativo foi eivado de problemas e despendeu mais de seis meses
para a sua análise, um tempo excessivo sob qualquer aspecto. Algumas modificações no
conteúdo do projeto original aprovado nas audiências tiveram um caráter corretivo adequado.
Outras emendas, propostas pelos vereadores, foram entendidas como fruto de negociações
corruptas, promovidas por interlocutores da indústria da construção civil e do mercado
imobiliário e um grupo de vereadores. Isso, mais uma vez, demonstrou as dificuldades desse
processo, daquela feita exibindo toda fragilidade técnica de um planejamento desprovido de
um marco legal ou científico que embasasse mais solidamente as propostas apresentadas e
discutidas e a tomada de decisão de implementá-las.
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Esses conflitos têm natureza na tríade da sustentabilidade. As questões econômicas
giram em torno da produção do espaço urbano, envolvendo os atores interessados, a partir das
relações capitalistas, em suas múltiplas dimensões (DUARTE, 2011). A urbanização é um
fenômeno com raízes no modo de produção capitalista, que se reproduz no ambiente artificial
e traz a ocupação dos solos das cidades, a industrialização e os problemas socioespaciais
decorrentes (RECH, 2007). São disputas por ocupação e negociação de áreas que confrontam
empresários do setor imobiliário, instituições e grupos financeiros e órgãos governamentais,
principalmente ligados à gestão urbanística e ambiental e ao Ministério Público especializado.
Questões sociais, notadamente habitacionais, também são perpetradas por grupos menos
favorecidos e por isso de menor poder de pressão, mas que crescem e se fortalecem
rapidamente nos dias atuais (NATAL, 2013).
A problemática ambiental é interpretada sob diversos aspectos, desde os mais
rigorosos e desprovidos de fundamentação técnica, aos liberais pouco comprometidos com a
preservação ecológica. Cria-se um cenário de disputa, onde se discute, por um lado, a função
social da terra e o direito à propriedade e, por outro, a defesa do meio ambiente e a aplicação
de restrições urbanísticas baseadas nas leis de proteção ambiental.
Acredita-se haver exageros e interpretações equivocadas de parte a parte. Se o
fundamentalismo econômico tende a ultrapassar as barreiras dos critérios do desenvolvimento
urbano sustentável, uma visão ambientalista radical em outra trincheira não contribui para a
sinergia necessária à elaboração, revisões e implementação dos planos diretores. É preciso
crescer e criar espaços urbanos a ocupar em um processo acelerado e inevitável. Essa
expansão deve vir a atender a criação de condições de moradia e de trabalho, visando a
redução de problemas sociais e segregacionais altamente relacionados com a crise de
violência que se avoluma. Mas é preciso respeitar a perspectiva ambiental, obedecendo a
limites e condições naturais do meio ambiente e das infraestruturas disponíveis.
Finalmente em 21 de junho de 2007 foi sancionada a Lei Complementar nº 82, que
corresponde ao Plano Diretor de Natal 2007 (NATAL, 2007b) vigente até hoje, em que pese
o descumprimento do prazo de quatro anos determinado para a periodicidade de suas revisões.
Desta forma esse plano já deveria ter sido revisado desde 2011.
Os planos diretores, como Leis, têm formato próprio que obedece a prática jurídica e
que a ela serve. Na análise do Plano Diretor de Natal (PDN) optou-se por sua visão em seus
sete títulos divididos em capítulos.
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O Título I, “Da Política Urbana”, tem três capítulos. O primeiro trata das diretrizes e
objetivos do plano, ratificando o Plano Diretor de Natal como instrumento básico da política
de desenvolvimento urbano sustentável do Município (NATAL, 2007b). Por critérios para o
cumprimento desse objetivo, destacam-se os de preservação, proteção e recuperação do meioambiente e da paisagem urbana, da igualdade de distribuição dos benefícios de obras e
serviços de infraestrutura, da política habitacional que contemple a produção de novas
habitações em localizações e condições dignas e de permissão e condições para a participação
da iniciativa privada nos investimentos destinados a programas e projetos de interesse
coletivo. Por diretrizes, ficou evidenciada a obrigação da observância da capacidade da
infraestrutura urbana para a ocupação do solo da cidade, considerando-se áreas onde a
ocupação pode ser intensificada ou limitada. Ainda nesse capítulo, são lançadas as bases
diretivas para o zoneamento ambiental, principal instrumento de gestão ecológica do plano.
O Capítulo II se refere à “Função Socioambiental da Propriedade” e trata da
prioridade dos interesses coletivos ou difusos em relação ao direito da propriedade individual.
A função socioambiental também será cumprida quando esse direito satisfizer requisitos
relacionados ao uso do solo de forma compatível com a infraestrutura e serviços urbanos
instalados e à qualidade ambiental.
O Capítulo III trata das definições e significados gerais necessários ao entendimento
e aplicação do plano. São 46 termos de uso comum, nomenclatura técnica que se torna
acessível. Dentre essas definições, destaca-se a de “conservação ambiental”, corrente de
difícil compreensão, mesmo por especialistas. No texto do plano esse termo vem corretamente
enquadrado nos princípios de sustentabilidade, diferenciando-o dos entendimentos
preservacionistas e reforçando seu caráter voltado à proteção, manutenção e restauração do
ambiente natural, garantindo características originais de determinado ecossistema, sendo
possível a sua utilização sob regime de manejo sustentável. No mesmo sentido, o texto define
a preservação ambiental como a proteção do habitat quando o ecossistema é incompatível
com a ocupação humana. Nesse capítulo são definidas as unidades de conservação (UCs) e as
“zonas”, referidas como elementos que devem ser legalmente instituídos e caracterizados por
suas funções sociais e físico-ambientais diferenciadas.
O Título II tem cinco capítulos. Essa parte é a mais importante no plano diretor, pois
trata do uso e ocupação do solo, função principal dessa ferramenta de planejamento
urbanístico.
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O Capítulo I trata do macrozoneamento, definindo inicialmente a abrangência da
área urbana para todo o Município de Natal e determinando três zonas a serem consideradas:
Zona de Adensamento Básico, Zona Adensável e Zona de Proteção Ambiental. A Zona de
Adensamento Básico é aquela onde a ocupação somente pode ser feita no limite do
coeficiente de aproveitamento básico, que vem a ser o índice que representa a relação entre a
área do terreno e a área permitida a ser edificada. O art.10 do PDN define esse coeficiente em
1,2. Ou seja, para cada metro quadrado de área de terreno passível de edificação será
permitido uma área de construção de 1,2 m². Houve muita discussão, quando da revisão do
plano de 1984, quanto a esse coeficiente que é básico para a ocupação e uso do solo,
principalmente por se relacionar com a verticalização. A Zona Adensável é aquela onde as
características naturais e a disponibilização de infraestrutura possibilitam um adensamento
maior do que o básico. Esse índice varia de 2,5 até 3,5. No seu art. 15, o plano introduz a
figura da outorga onerosa. Como instrumento de intervenção urbana e regulação do direito de
construir, a outorga onerosa diz respeito ao instituto do solo criado aplicado nas Zonas
Adensáveis. O plano estabelece que na Zona Adensável o Poder Executivo outorgue, de
forma onerosa ou com custo, autorização para construir área superior àquela permitida pelo
coeficiente de aproveitamento básico e até os limites definidos nos parâmetros máximos para
cada bairro. A verticalização em Natal é uma realidade e esse é um assunto que deverá ser
inscrito nas prioridades das revisões do PDN. Já existe um entendimento entre os técnicos dos
órgãos envolvidos com a gestão urbanística da capital de que a altura ou o número de
pavimentos dos edifícios não deve ser limitado por um gabarito fixo, mas pela disponibilidade
de infraestrutura, principalmente a relacionada ao saneamento básico e mobilidade.
Atualmente a altura e o número de pavimentos de edifícios permitidos em Natal estão fixados
no limite de 65 metros de altura ou 20 pavimentos para as zonas de adensamento básico e 90
metros ou 30 pavimentos nas zonas adensáveis. A terceira zona a considerar é a Zona de
Proteção Ambiental, definida como a área na qual as características do meio físico restringem
o seu uso ou ocupação, visando a proteção, manutenção e recuperação dos aspectos
ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, arqueológicos, turísticos, culturais,
arquitetônicos e científicos. As ZPAs, como são conhecidas, foram identificadas e definidas
em 10 áreas no Zoneamento Ambiental e pelo atual Plano Diretor de Natal/RN. Cada uma
dessas zonas deveria ser regulamentada por Lei específica, mas atualmente apenas 5 delas
assim se encontram, o que demonstra a complexidade desse processo. O atraso na
regulamentação das zonas restantes prejudica o andamento do processo revisional que já
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deveria ter sido instalado em 2011 e 2015 e causa demandas jurídicas desgastantes. Já foram
regulamentadas a ZPA 1 (Dunas dos bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade Nova), a ZPA 2
(Parque das Dunas de Natal), ZPA 3 (Rio Pitimbu), ZPA 4 (Dunas dos bairros de Guarapes e
Planalto) e ZPA 5 (Região de Lagoinha). Resta regulamentar a ZPA 6 (Morro do Careca), a
ZPA 7 (Forte dos Reis Magos), a ZPA 8 (Mangues do Estuário do Rio Potengi e do Rio
Jundiaí) a ZPA 9 (Lagoas e dunas ao longo do Rio Doce e da Rua Moema Tinoco) e a ZPA
10 (Farol de Mãe Luíza). O plano determinou que cada uma das ZPAs poderia ser
subdividida, para efeito de sua utilização, em três subzonas. A Subzona de Preservação
compreende as áreas de dunas e vegetação local fixadora, a vegetação de mangue, os recifes e
as falésias, as nascentes, a cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das encostas
sujeitas à erosão e deslizamentos e as áreas que abriguem exemplares raros da flora e fauna. A
Subzona de Conservação compreende a Zona Especial de Preservação Histórica e as Zonas
Especiais de Interesse Turístico (ZETs). Pela importância da indústria do turismo na capital,
as ZETs têm grande importância e merecem uma atenção especial. Atualmente são 4 dessas
zonas definidas em Natal. A ZET 1 (Ponta Negra), regulamentada pela Lei nº 3.607/87; a ZET
2 (Via Costeira), regulamentada pela Lei nº 4.547/94; ZET 3 (Forte dos Reis Magos),
regulamentada pela 3.639/87 e a ZET 4 (Redinha), em processo de regulamentação. A
Subzona de Uso Restrito, por fim, engloba as áreas que se encontram em processo de
ocupação, para as quais o município estabelecerá prescrições urbanísticas no sentido de
ordenar e minimizar as alterações e impactos no meio ambiente, dentro dos critérios do
desenvolvimento sustentável.
O problema fundiário nas áreas declaradas de proteção ambiental vem se agravando.
O município negligencia as soluções definitivas para a posse e manutenção dessas zonas,
perpetuando os conflitos com proprietários não indenizados, invasores e suas habitações e
quanto ao próprio questionamento na localização e correta restrição ao uso dessas áreas. Natal
tem 16.853 hectares e o conjunto de ZPAs somam mais de 6.800 hectares (NATAL, 2013).
São mais de 40% da área urbana com restrições ambientais de ocupação do solo. Esse fato
alimenta a discussão maniqueísta entre os critérios técnicos do zoneamento e a necessidade de
ocupação de áreas frente o crescimento da população e suas necessidades. Faltam marcos
científicos que definam, de forma inconteste, os critérios justificadores da preservação dessas
áreas ou dos modelos do seu uso ou manejo. E faltam recursos para as devidas
desapropriações.
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Nesse sentido, o plano determinou que para os terrenos situados em Zona de
Proteção Ambiental poderia ser utilizado o mecanismo de Transferência de Potencial
Construtivo, que vem a ser a faculdade de pagar por essas áreas, com valores reais, utilizando
como moeda a permissão ou direito de construir em outras áreas em volume superior àquele
permitido pelo coeficiente de aproveitamento básico, conforme já foi referido com relação à
Outorga Onerosa.
O Capítulo II trata das “áreas especiais” que são porções da zona urbana que devem
ter tratamento urbanístico diferenciado, por conta de sua destinação específica. Enquadram-se
nesse caso as áreas de controle de gabarito ou da altura dos edifícios, as áreas especiais de
interesse social, as áreas de Operação Urbana e as áreas não edificantes. As áreas de controle
de gabarito são aquelas que, mesmo passíveis de adensamento, tem características cênicopaisagísticas que precisam ser protegidas, visando assegurar as condições de bem-estar,
qualidade de vida e equilíbrio climático da cidade. São terrenos que por sua localização
interagem no acesso visual das paisagens de interesse na cidade. Um exemplo são as áreas ao
longo da Avenida Roberto Freire, em Ponta Negra, que caso venham a ser edificadas a partir
de certa altura obstaculizariam a visão da paisagem. Áreas Especiais de Interesse Social
(AEIS) são aquelas definidas e demarcadas no plano contidas na Mancha de Interesse Social
destinada à produção, manutenção e recuperação de habitações e à produção de alimentos
com vistas a segurança alimentar e nutricional da população em terrenos ocupados por
favelas, vilas, loteamentos irregulares ou assentamentos, onde predominam famílias de baixa
renda ou onde se desenvolvam atividades produtivas agropastoris, principalmente na periferia
da Zona Norte de Natal com sua produção hortigranjeira.
O Capítulo III se refere às prescrições urbanísticas adicionais, normas que devem ser
observadas para garantir a ocupação do solo de forma adequada às características do meio
físico. São elas: a taxa de ocupação, taxa de impermeabilização, os recuos e o gabarito das
edificações. Há um dispositivo nesse capítulo que determina que as águas pluviais que
incidem em cada terreno devam vir a ser infiltradas na própria área do terreno. Isso beneficia
a recarga do lençol freático que, pelas características geológicas e pedológicas de grande parte
da zona urbana de Natal, se dá por infiltração.
O Capítulo IV trata da destinação dos usos do solo urbano e de sua localização,
estabelecendo que, de forma genérica, todos os usos serão permitidos no território do
município, desde que obedecidas às normas específicas de licenciamento, sejam eles
residenciais, não residenciais ou mistos.
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O Capítulo V trata do parcelamento do solo, os loteamentos. Ficou definido que a
área do lote mínimo é de 200 m2 com testada mínima de 8 metros em todo o território do
município, exceto nas áreas especiais de interesse social, que deverão obedecer a normas
próprias e pontuais.
O Título III trata do sistema de áreas verdes e arborização da capital. Essa parte do
plano diretor se refere às definições das responsabilidades pela criação, proteção e
manutenção dos espaços destinados a áreas verdes nos loteamentos e condomínios, jardins
públicos e espaços verdes situadas ao longo da orla marítima, lacustre e fluvial, bem como de
unidades de conservação de proteção integral ou de uso sustentável existentes na malha
urbana (NATAL, 2007b). No art. 56, neste Título, o plano determina que na área das ZPAs
possam estar contidas Unidades de Conservação Ambiental (UCs), nos moldes da Lei Federal
nº 9.985 que rege o assunto. É necessário entender a sutil diferença entre essas duas
conceituações. Em que pese ambas terem por objetivo a garantia da preservação ambiental,
suas formas de criação são distintas e seguem legislações próprias. No tocante às suas
características, a ZPA é uma área que por suas características naturais devem ter seu uso
restringido. O conceito de UCs é mais abrangente, englobando a proteção de diversos outros
bens naturais. Além disso, não são áreas previamente delimitadas por seus atributos
geoambientais, requerendo estudos técnicos e consulta popular para que sejam definidas suas
dimensões, limites e quais atributos naturais serão protegidos, e principalmente em qual grupo
serão enquadradas, seja de proteção integral ou uso sustentável. Isso significa que o
dispositivo nesse artigo prevê ser possível estudos posteriores que criem em uma ZPA, uma
UC, com características técnicas e legais mais fundamentadas e com manejo melhor definido.
O Título IV dispõe sobre a política de mobilidade urbana, que vem a ser o
instrumento de inclusão social que visa ampliar a capacidade de acesso físico da população a
serviços e equipamentos públicos, ao laser e a integração social, com segurança e respeito ao
meio ambiente, objetivando promover o desenvolvimento econômico. Natal já vive, em 2015,
um caos no trânsito com consequências sociais e econômicas graves. Poucas iniciativas de
estudos se transformam em obras e intervenções que minimizem os problemas da mobilidade
urbana. Têm-se sérios problemas nas calçadas de toda a cidade, prejudicando o deslocamento
de pedestres e a falta de estacionamentos complica o tráfego de veículos. Faltam obras viárias,
viadutos e outras infraestruturas de transposição, integração urbana e alargamento de ruas,
imprescindíveis à ampliação do horizonte de planejamento para o colapso no trânsito da frota
desses veículos que cresce exponencialmente. A implantação ou ampliação, regulação e
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articulação do transporte de massa, como opção ao transporte individual é urgente, como uma
das soluções ao problema.
O Título V trata dos instrumentos da gestão urbana. Cada um deles é descrito em um
capítulo, sendo eles: O Fundo de Urbanização (FURB), criado pela Lei Complementar n°7, de
5 de agosto de 1994 reúne recursos de diversas origens, arrecadados pela máquina pública
compulsoriamente e principalmente destinados à execução de obras de infraestrutura,
desapropriações e demais despesas necessárias à implementação de projetos urbanísticos,
visando o fortalecimento institucional do órgão municipal de planejamento urbano e meio
ambiente. A Outorga Onerosa (OO), já referida pelo autor neste trabalho, é a autorização para
construção acima do coeficiente de aproveitamento básico. O seu valor monetário define
quanto pagar pela área suplementar a construir e é calculado com base em percentual do
Custo Unitário Básico (CUB) definido por órgãos ligados à construção civil. Um destaque
importante é o incentivo a empreendimentos que apresentarem aplicação de tecnologias
urbano-ambientais sustentáveis e de valorização do conforto ambiental urbano que receberão
descontos de até 70% do valor da Outorga Onerosa. A Transferência de Potencial Construtivo
visa compensar os proprietários de imóveis impedidos por restrições urbanísticas de edificar
em seus terrenos. A esses proprietários será dado o direito de transferir o potencial construtivo
não utilizável desses imóveis. Na prática, terrenos em que o poder público vislumbre
impedimentos à edificação ou que sejam do interesse da prefeitura para localização de obras
enquadradas em políticas públicas, poderá a gestão municipal dispor dessas áreas, com
garantia de transferência de titularidade, com a contraprestação de pagamento através do
direito de construir – moeda a ser utilizada no pagamento da Outorga Onerosa. Em que pese o
difícil entendimento dessa ferramenta, é, em tese, de grande importância para a solução de
conflitos em áreas de preservação ambiental ou interesse social. A compulsoriedade do
parcelamento e edificação e a progressividade do IPTU visam ao combate à especulação
imobiliária e funcionam como mecanismos de incentivo à disponibilização de áreas urbanas
para a ocupação. O Direito de Preempção é a garantia de preferência do Poder Público
Municipal na aquisição de imóvel urbano objeto de alienação. O Consórcio Imobiliário é
utilizado nos terrenos privados localizados em áreas especiais de interesse social ou zonas
especiais de preservação histórica, que desta forma poderão vir a serem urbanizadas para a
edificação de habitações de interesse social. Ao proprietário é previsto o pagamento dos seus
direitos com a parte urbanizada e valorizada do seu próprio imóvel, em valor “correspondente
ao valor original antes das obras realizadas com recursos públicos” (NATAL, 2007b). O
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capítulo seguinte dispõe da Operação Urbana Consorciada (OUC), entendida como o conjunto
integrado de intervenções e medidas urbanísticas que definem um projeto urbano para
determinadas áreas da cidade, executadas em parceria com a iniciativa privada, instituições
financeiras, agentes governamentais, proprietários, moradores e usuários permanentes, com a
finalidade de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização
ambiental. A única OUC realizada em Natal até 2015 é a da Ribeira, com resultados a serem
analisados e utilizados como exemplo para a calibração desta importante ferramenta. A última
parte ou capítulo desse título trata dos Planos Setoriais (PSs). Esses instrumentos são
dispositivos legais de planejamento urbano que têm como objetivo detalhar o ordenamento do
uso e ocupação do solo urbano de duas ou mais unidades territoriais contíguas da cidade com
vistas a otimizar a função socioambiental da propriedade e compatibilizar o seu adensamento
à respectiva infraestrutura de suporte.
O Título VI trata do Sistema de Planejamento e Gestão Urbana do Município de
Natal/RN. No Capítulo I define-se que esse sistema se rege e compõe por normas federais de
desenvolvimento urbano e pela Lei Orgânica do Município do Natal, de órgãos ou unidades
administrativas de planejamento, política urbana e de meio ambiente, trânsito, transporte e
mobilidade urbana, habitação de interesse social e saneamento ambiental (NATAL, 2007b). A
participação da sociedade civil organizada, incorporando os critérios democráticos desse
processo, definidos no Estatuto da Cidade se dará, segundo o plano, através de representações,
em regime paritário com o Poder Municipal, garantindo direitos condizentes com os critérios
de diversidade, pluralidade e representatividade. O Capítulo II define o órgão municipal de
planejamento urbano e meio ambiente, suas atribuições, competências os organismos
coligados. O Capítulo III dispõe sobre o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social
(SMHIS), mecanismo que se destina a implementar a Política Habitacional de Interesse Social
para o Município de Natal/RN. O Capítulo IV se refere à criação e definições para o órgão
municipal de transporte e trânsito urbano, que tem como obrigação principal a elaboração e
gestão do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Natal/RN. O Capítulo V trata da Agência
Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico do Município de Natal (ARSBAN), que se
destina a regular a prestação de serviços públicos de saneamento básico e do Conselho
Municipal de Saneamento Básico (CONSAB). O último capítulo trata da articulação do
Sistema de Planejamento e Gestão Urbana com outras instâncias da administração direta e
indireta de governos, federal, estadual e de outras municipalidades.
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O Título VII, a última parte do PDN, trata das disposições finais e transitórias
comuns a qualquer Lei. De mais importante nesse título estão as definições de prazos para as
revisões desse plano e de regulamentação de normas que não tenham sido contempladas ou
que venham a ser entendidas como incompatíveis nesta Lei. Nesse Título, define-se ainda
para as zonas de proteção ambiental não regulamentadas um prazo de dois anos para essa
regulamentação, e, especificamente em relação à ZPA 5 (Lagoinha), seis meses. Para a ZET 1
(Ponta Negra), o prazo para a sua regulamentação foi de sessenta dias.
Quanto ao processo revisional do plano, previsto no Estatuto da Cidade, O PDN
deveria ser revisto a cada 4 anos. Conforme o art. 116 do PDN, “Este Plano e sua execução
ficam sujeitos a contínuo acompanhamento, revisão e adaptação às circunstâncias emergentes
e será revisto a cada 4 (quatro) anos, utilizando os mecanismos de participação previstos em
legislação própria”. Desta forma, publicado em 2007, o PDN teria o ano de 2011 como
previsto para a sua revisão. Isso ainda não ocorreu. Em julho de 2013 a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) anunciou a impossibilidade de discussão e
elaboração do projeto de revisão. Segundo a secretaria, as dificuldades resultam da
complexidade que envolve regulamentar as cinco ZPAs que faltam. Em 2015, novamente a
SEMURB expressou sua dificuldade nas tratativas para a revisão do PDN. Em que pese
trabalhos internos com este objetivo, notadamente estudos complementares que estão em
processo de contratação de consultorias externas, muito pouco de fez.
Enfim, quatro anos após o prazo determinado em Lei para a sua revisão, ainda não
houve uma articulação que permita o cumprimento deste compromisso. Esta é uma
preocupação que envolve importantes atores, como o Governo Municipal, Ministério Público
Estadual, entidades ambientalistas, construtores e proprietários de imóveis urbanos. Existem
ainda questionamentos quanto ao conteúdo da proposta de revisão a ser formulada, quanto às
deficiências no acompanhamento das regras definidas no documento de 2007 e na falta de um
diagnóstico que indique se é necessário e o que é necessário revisar. A questão ambiental se
perpetua como foco principal dos conflitos nesse processo. As restrições ao uso do solo
urbano, objetivando a preservação e conservação de áreas ambientalmente frágeis, têm sido
discutidas em debates infrutíferos. Essas áreas são principalmente demandadas diretamente
pela população na necessidade de moradia e, indiretamente, pelos proprietários e empresários
do setor imobiliário e da indústria da construção civil com seus também legítimos interesses.
Confrontam-se ambientalistas, operadores do direito e especuladores com visões distorcidas
de parte a parte. A função social da terra, o direito e as garantias da propriedade e a ecologia
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não vêm sendo tratados em um cenário que permita o encaminhamento de instrumentos legais
garantidores do desenvolvimento urbano sustentável.

CONCLUSÕES

Em que pese todo um aprofundamento do arcabouço legal normalizador das posturas
que garantiriam o desenvolvimento urbano sustentável do Município de Natal/RN, na prática,
muito ainda falta para o alcance desse objetivo. Não se pode aceitar o atual Plano Diretor de
Natal como ferramenta apropriada ao desenvolvimento urbano sustentável da cidade.
Questiona-se a inserção dos critérios de sustentabilidade eco-sócio-econômica
adequados ao atual estágio de urbanização e desenvolvimento da Cidade do Natal, no Plano
Diretor vigente. É necessário avaliar e atualizar essa norma legal. O crescimento da cidade e
as mudanças e diferenciações sociais, econômicas e de estrutura urbana precisam ser levadas
em consideração para essa retificação. Novas demandas sociais, como a necessidade de áreas
para projetos de habitação de interesse popular e novos setores econômicos, como o da
indústria do turismo, exigem essa adaptação. São ainda indispensáveis estudos
complementares, acompanhamento e revisões que garantam a efetividade eco-sócioeconômica do plano. E a realidade de questionamentos sobre temas indefinidos, conflitos e
deficiências institucionais não vêm permitindo que os processos previstos de monitoramento e
revisionais sejam postos em prática. O entendimento ou investigação, a aplicação de
instrumentos de avaliação e a mediação desses conflitos tornam-se imprescindíveis ao sucesso
desse objetivo, para que este atenda as demandas urbanas e incorpore diretrizes e prioridades
do desenvolvimento urbano sustentável em qualquer cidade.
Natal cresce muito rapidamente em um quadro de segregação social, pobreza,
desequilíbrio no uso dos recursos naturais como da água de subsolo, falta de áreas para
construções se opondo a invasões de zonas de proteção ambiental, baixos índices de
crescimento econômico responsabilizados a gargalos ambientais diversos; disputas entre
proprietários, empresários do ramo imobiliário e da construção civil, ambientalistas, membros
do Ministério Público e da Magistratura ligados ao setor ambiental, entre outros, que se
digladiam em volta de discussões inconclusivas. Nesta realidade de carências de
infraestruturas básicas a condições mínimas de qualidade de vida, com grande parcela da
população vivendo em habitações precárias e em risco sanitário e social, dentre outros
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problemas que afetam o desenvolvimento sustentável da capital, condena-se o futuro
sustentável da cidade. E preciso agir.
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THE URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE MASTER PLAN OF
NATAL/RN
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Resumo O presente artigo busca tratar de uma revisão conceitual e retrospectiva histórica e
comparativa acerca das tentativas de planejamento urbano e planos diretores em Natal/RN,
desde o início do Século XX, e uma apresentação avaliativa do Plano Diretor de Natal, na sua
última versão de 2007, com foco na inserção dos critérios de sustentabilidade eco-sócioeconômicos ou do desenvolvimento urbano sustentável contidos nessas iniciativas. O estudo
está metodologicamente baseado em revisões bibliográficas e na análise das legislações
locais. Esta análise nos levou ao entendimento de que o atual plano diretor não se mostra uma
ferramenta completamente apropriada ao desenvolvimento urbano sustentável da cidade,
sendo necessário, portanto, estudos complementares, acompanhamento e revisões que
garantam a efetividade eco-sócio-econômica do plano. Espera-se que este estudo contribua na
formatação dos processos revisionais necessários ao atual estágio de desenvolvimento do
Plano Diretor de Natal/RN. Palavras-chave: Planejamento urbano, direito urbanístico,
sustentabilidade, uso do solo urbano, estatuto da cidade.
Abstract This article aims to deal with a conceptual review and historical and comparative
retrospective about the efforts of urban planning and director plans in Natal/RN, from the
early twentieth century, and an evaluative presentation of the director plans, in its latest
version of the 2007, focusing on the integration of criteria for eco-socio-economic
sustainability or sustainable urban development contained in these initiatives. The study is
methodologically based on literature reviews and analysis of local legislation. This analysis
has led us to the understanding that the current master plan does not seem an entirely
appropriate tool for sustainable urban development of the city, if necessary, so further studies,
monitoring and review to ensure the eco-socioeconomic effectiveness of the plan. It is hoped
that this study will contribute to format the revisional procedures necessary to the current
stage of development of the Director Plan of Natal/RN. Keywords: Urban planning, urban
law, sustainability, urban land use, status of the city.
1 Engenheiro Civil, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente, doutorando em desenvolvimento e meio
ambiente, ambos pela UFRN/PRODEMA. E-mail: 004.henrique@gmail.com 2 Professor Doutor do
Departamento de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail:
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A AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA ADAPTADA DO PLANO DIRETOR
DE NATAL/RN

RESUMO

Os descompassos nas diferentes formas no uso e ocupação do solo nas cidades em face do
processo de urbanização, aliados à crescente preocupação com o meio ambiente para as
futuras gerações e a importância do desenvolvimento urbano têm trazido à tona intensas
discussões e provocado estudiosos no Brasil e no mundo a promover medidas e instrumentos
regulamentadores que sejam apropriados em incorporar a sustentabilidade ecológica, social, e
econômica, entre outras dimensões, no acesso aos recursos naturais nestas áreas. Os processos
para a elaboração e gestão destes instrumentos ocorrem com muitas dificuldades de diversas
naturezas. Acredita-se que a falta de ferramentas técnicas adequadas para a avaliação e
monitoramento desses instrumentos é um dos motivos destes problemas. Uma destas
ferramentas está concentrada no presente trabalho, que objetiva apresentar uma adaptação da
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para os processos relacionados aos planos diretores,
seja na sua concepção, desenvolvimento ou revisões e particularmente nesse estudo, em
relação ao Plano Diretor de Natal/RN. Especificamente, o trabalho busca compreender até que
ponto a AAE como instrumento de gestão ambiental de políticas urbanas consegue contribuir
para a introdução dos aspectos da sustentabilidade eco-sócio-econômica na ocupação do solo
da capital, influindo na qualidade do meio ambiente urbano e de vida de sua população. A
metodologia segue um roteiro qualitativo fundamentado em revisões bibliográficas e
documentais, tendo como área de estudo a Cidade do Natal/RN onde se analisam cinco
aspectos (recursos hídricos, desenvolvimento econômico e fragilidade social, paisagem e
ocupação do solo urbano, identidade cultural e histórica e governança) como fatores críticos
de decisão. Como resultado demonstram-se variáveis que incidem sobre cada um destes
fatores, propondo-se opções estratégicas ou caminhos a seguir para o desenvolvimento urbano
sustentável da cidade. Estes resultados devem servir de parâmetros exemplificadores da
importância desta ferramenta na realidade de outros centros urbanos.

PALAVRAS-CHAVE: Ocupação do solo urbano, fatores críticos de decisão, planejamento
urbano, desenvolvimento urbano sustentável.
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A STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ADAPTED OF THE MASTER
PLAN OF NATAL/RN

ABSTRACT

The imbalances in different ways of using and occupation of land in the cities in face of
urbanization, coupled with the growing concern for the environment for future generations
and the importance of urban development have brought to light intense discussions and
provoked researchers in Brazil and in the world to promote measures and regulatory
instruments that are appropriate to incorporate the ecological, social, and economic, among
other dimensions, access to natural resources in these areas. The procedures for drawing up
and managing these instruments occur with many difficulties in different kinds. It is believed
that the lack of appropriate technical tools for the evaluation and monitoring of these
instruments is one of the reasons of these problems. One of these tools is showed in this
article, which aims to present an adaptation of the Strategic Environmental Assessment (SEA)
for the processes related to the master plans, whether in design, development or review and
particularly in this study in relation to the Master Plan of Natal/RN. Specifically, the work
seeks to understand to what extent the SEA as an environmental management tool of urban
policies can contribute to the introduction of aspects of eco-socio-economic sustainability in
land occupation of the capital city, influencing the quality of the urban environment and life
its population. The methodology follows a reasoned qualitative script in bibliographic and
documentary reviews, with the study area Natal/RN which analyze five aspects (water
resources, economic development and social fragility, landscape and occupation of urban
land, cultural and historical identity and governance) as critical factors of decision. As a result
they show variables that focus on each of these factors, proposing policy options or paths to
follow for sustainable urban development of the city. These results should serve as parameters
of the importance of this tool in the reality of other urban centers.

KEYWORDS: Urban land occupancy, critical factors of decision, urban planning,
sustainable urban development.
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1. INTRODUÇÃO
A urbanização no Brasil teve um crescimento vertiginoso nas últimas décadas do
século passado. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 1970, 56%
dos brasileiros moravam em áreas urbanas. Hoje são 85% e até 2050 serão 90%, concentrados
em grandes centros, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes (IPEA, 2015).
Para Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) verificou em 1991 uma população de 606.887 habitantes. Em 2010 essa
população passou a 803.739. Os números atuais do IBGE para 2015 verificam em Natal uma
população de 869.954 habitantes, estando na 15ª posição no ranking populacional entre as
capitais brasileiras (IBGE, 2015). Esse acréscimo representa uma taxa média geométrica de
crescimento anual em torno de 1,2%. Desta forma seremos mais de 1,2 milhões de habitantes
em 2050.
Esta urbanização vem causando sérios impactos ambientais e socioeconômicos
negativos, bem como um cenário de conflitos onde se desvirtuam as intensões de construir
uma cidade mais justa e sustentável (NATAL, 2014). Os descompassos na ocupação urbana
provocam diferentes formas no uso do solo nas cidades brasileiras, pela extensão populacional
e dinâmicas socioeconômicas, com graves impactos ambientais (MOTA,1999).
Muito se tem trabalhado no sentido de apresentar soluções nos setores envolvidos
nestes processos, desde a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Cidade1 e a Agenda 21
Local de 20062. Uma nova ordem vem surgindo, configurada em esforços acerca da
implementação de políticas de enfrentamento dos impactos multidimensionais da
urbanização, contemporaneamente incorporando aspectos da sustentabilidade eco-sócioeconômica

do

desenvolvimento.

Estes

instrumentos

vinculam

expressamente

o

desenvolvimento urbano à sustentabilidade ecológica e ambiental, social, econômica,
demográfica, cultural, política e institucional (BRASIL, 2011).
A Constituição Federal e o Estatuto da Cidade determinam que o problema do
crescimento das cidades seja visto como assunto local e, portanto, é na instância municipal
que deve ser tratado, definindo que a ferramenta que incorpora essa atribuição é o plano
diretor municipal (BRASIL, 2001). O Estatuto da Cidade traçou as diretrizes gerais dos
1

Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e
estabelece diretrizes gerais da política urbana;
2

Processo através do qual as autoridades locais trabalham em parceria com os vários setores da comunidade na
elaboração de um plano de ação para implementar a sustentabilidade ao nível local, com estratégia integrada,
consistente, que procura o bem-estar social e a melhora da qualidade do ambiente.
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planos diretores para o desenvolvimento urbano sustentável dos municípios brasileiros por
meio da formulação de políticas urbanas de gestão democrática e planejada, bem como pelo
aprofundamento nos temas ambientais, sociais, econômicos, históricos e culturais e os
relacionados às questões político-institucionais (OLIVEIRA, 2001). Referido estatuto e
planos diretores surgem positivamente de encontro as preocupações de ambientalistas,
urbanistas, juristas e geógrafos e demais profissionais áreas afins que se envolveram na sua
elaboração (BRASIL, 2006).
O plano diretor é a ferramenta legal e competente de implementação das políticas de
desenvolvimento urbano sustentável, sendo, ou devendo ser, instrumento de solução de
conflitos urbanísticos (SANT’ANA, 2006). Para tanto, o plano diretor tem como objetivo
organizar os espaços habitáveis de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem
na comunidade, entendendo como espaços habitáveis todas as áreas em que o homem exerce
coletivamente qualquer das quatro funções sociais: habitação, trabalho, circulação e recreação
(BARBOZA; QUINTEIRO, 2007). A administração dos fenômenos ligados à ocupação das
cidades enseja políticas públicas de ordenamento do uso dos solos que, frente à realidade de
conflitos, devem ter um caráter fortemente interdisciplinar e conciliatório, incorporando
critérios de sustentabilidade urbana, abordagem capaz de garantir acesso a vitais recursos
naturais de forma perene (DUARTE, 2011).
No nível local, em 21 de junho de 2007 foi sancionada a Lei Complementar nº 82
(NATAL, 2007b), que corresponde ao Plano Diretor de Natal (PDN) vigente até hoje. Esse
plano, como o seu antecessor de 1994 (NATAL, 1994) previa um prazo de quatro anos de
periodicidade para as suas revisões. Desta forma esse plano já deveria ter sido revisado desde
2011. Somente em 2015 a Prefeitura de Natal, através da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo (SEMURB) retomou as tratativas para o processo revisional do PDN
com a regulamentação de zonas de proteção ambiental (ZPAs) e zonas especiais de interesse
turístico (ZETs). Até o início de 2016 este processo não havia sido consistentemente definido
quanto a sua efetiva elaboração. Muito se tem questionado quanto à desobediência do prazo
legal para a revisão do PDN. Entende-se que esse atraso prejudica a efetividade do plano que
não acompanha as naturais mudanças e diferenciações sociais, econômicas e de estrutura
urbana que precisam ser levadas em consideração ao longo da evolução urbanística da cidade.
Novas demandas ambientais, sociais e econômicas exigem a readequação do PDN e o
monitoramento de sua implementação e resultados.
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São muitas as dificuldades neste processo, eivado de conflitos de todas as ordens,
quer sobre questionamentos de temas socioambientais indefinidos, disputas de interesses
econômicos ou deficiências institucionais. Esses conflitos têm natureza na tríade da
sustentabilidade e parte-se da premissa da falta de critérios e elementos científicos
sistematizados em nível de detalhamento condizente com a necessidade para entender as
dinâmicas eco-sócio-econômicas envolvidas nas suas causas.
Visando suprir essa deficiência, o presente texto trata da Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE), instrumento de gestão ambiental utilizado mundialmente para avaliar
ações estratégicas do ponto de vista da sustentabilidade. As iniciativas estratégicas estão
fortemente ligadas à formulação de políticas, e ocorrem no contexto de processos de
desenvolvimento de planos e programas que definem uma visão e objetivos de longo prazo.
Uma vez concebidas, essas iniciativas estratégicas são geralmente implementadas através de
um documento de política, de um plano ou de um programa, com caráter indicativo ou de
regulamentação (PARTIDÁRIO, 2012).
A problemática ambiental ou do ambiente urbano é interpretada por premissas
carentes de critérios científicos definitivos ou com o seu entendimento equivocado
(MARQUES, 2010). As questões econômicas giram em torno da produção do espaço urbano,
envolvendo os atores interessados, a partir das relações capitalistas, em suas múltiplas
dimensões (DUARTE, 2011). Questões sociais, notadamente habitacionais, também são
perpetradas por grupos menos favorecidos e por isso de menor poder de pressão, mas que
crescem e se fortalecem rapidamente (NATAL, 2013).
Assim, cria-se um cenário de disputa, onde se discute, por um lado, a função social
da propriedade e o direito à propriedade e, por outro, a defesa do meio ambiente e a aplicação
de restrições urbanísticas baseadas nas leis de proteção ambiental. A mediação e apoio técnico
desse processo deve ser uma preocupação imediata por parte dos interessados nos efeitos
desta política. A busca em aplicar instrumentos de avaliação ou análise torna-se
imprescindível ao sucesso na gestão dos planos diretores, para que esses planos atendam as
demandas urbanas e incorporem diretrizes e prioridades do desenvolvimento urbano
sustentável em qualquer cidade.
Este artigo tem por objetivo apresentar uma metodologia adaptada de AAE, com
vistas a apoiar os processos de avaliação dos planos diretores, seja na sua concepção ou
desenvolvimento, seja especificamente nesse estudo, em relação ao Plano Diretor de
Natal/RN, vigente, nos seus processos revisionais. Especificamente, o trabalho busca
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compreender até que ponto AAE como instrumento de política urbana consegue introduzir os
aspectos da sustentabilidade eco-sócio-econômica na ocupação do solo da capital, influindo
na qualidade de vida de sua população e do meio ambiente urbano. Essa metodologia
adaptada está fundamentada em estudos de autores especialistas internacionais em AAE,
notadamente de Portugal com Maria do Rosário Partidário. A calibração e aplicação desta
ferramenta fundamenta-se diretamente nos trabalhos do Ministério do Meio Ambiente do
Brasil (BRASIL, 2002), em seus manuais sobre o tema.
Aqui se pretende apresentar uma metodologia adaptada baseada em estudos
internacionais sobre a Avaliação Ambiental Estratégica e suas potencialidades como um
instrumento indutor a fornecer inserção da perspectiva ambiental no processo e nas políticas
de desenvolvimento urbano. O presente artigo está dividido em duas partes, sendo a primeira
sobre a metodologia proposta e como esta pode contribuir com as questões ambientais e de
sustentabilidade na preparação e aprovação de planos diretores. Na segunda parte do trabalho
serão demonstrados os resultados e discussões por fatores críticos para a decisão em temáticas
ou focos identificados por graus de seriedade nos impactos negativos do atual processo de
urbanização de Natal.
2. MODELO, ABORDAGEM E METODOLOGIA
A Avaliação Ambiental Estratégica é uma das metodologias de análise e
monitoramento de planos governamentais que tem evoluído muito em todo o mundo,
principalmente na Europa (PORTUGAL, 2008). No Brasil, a AAE também vem se
incorporando à gestão ambiental, por sua adequabilidade e pelas recomendações de órgãos
governamentais ligados ao assunto, especialmente o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL,
2002). A aplicação da AAE na avaliação de planos diretores, tal como vem ocorrendo
mundialmente em planos urbanos, poderá contribuir para a inserção de objetivos e indicadores
de sustentabilidade nas opções e diretrizes definidas nesses planos.
A adoção da Avaliação Ambiental Estratégica como um instrumento de apoio à
tomada de decisão pode contribuir para reforçar o compromisso da sociedade com o
desenvolvimento sustentável, a gestão eficiente de recursos e a economia verde, voltada a
integração das considerações eco-sócio-econômicas de políticas, planos e programas
(PARTIDÁRIO, 2012), emergindo ainda como um instrumento de monitoramento e avaliação
necessários aos processos de revisão dos planos diretores.
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Nesse sentido, a adequação de um modelo de AAE em relação a procedimentos e
especificidades voltadas à análise de planos diretores parte de definições e pressupostos
preliminares, comuns nessa etapa em qualquer avaliação com esta ferramenta.
Inicialmente se define o modelo de avaliação, entre os tipos identificados na
pesquisa, como uma Avaliação de Sustentabilidade Estratégica. Neste modelo, que reforça o
caráter estratégico necessário a estudos ambientais, analisam-se os objetivos de
sustentabilidade e de incorporação de critérios de equilíbrio eco-sócio-econômicos e os
conflitos entre esses objetivos (PARTIDÁRIO, 2012). Esse modelo envolve a identificação
dos objetivos ambientais e de sustentabilidade e da previsão de conflitos possíveis em todos
os aspectos, sejam ambientais, sociais, econômicos, culturais, territoriais, políticos e
institucionais.
Secundariamente, determina-se que a abordagem do delineamento metodológico
deve interpretar o encaminhamento político como o único capaz de enfrentar o quadro de
decisão e institucionalidades envolvidos no processo dos planos diretores. Essa abordagem se
fundamenta no sistema de desenvolvimento e de avaliação de políticas, entendida como “de
cima para baixo” ou “top-down”, já que adota procedimentos que se referem à fases anteriores
aos projetos, quando já não se pode interferir no encaminhamento do uso ou destinação dos
solos urbanos (PARTIDÁRIO, 2012).A escolha da abordagem estratégica política é vista
internacionalmente como a mais adequada aos países onde os sistemas de planejamento e de
avaliação de gestão e políticas são tidos como imprescindíveis e prestigiados, como o caso do
Brasil (AGRA FILHO, 2002).
Qualquer que seja o sistema de AAE que se decida implementar, é imprescindível
que estejam presentes, nos distintos contextos institucionais de políticas e planejamento, os
elementos fundamentais de análise. São esses elementos que definem as premissas
fundamentais que orientam a metodologia da AAE. A escolha desses elementos, entre tantas
opções, é a chave do sucesso da AAE no cumprimento de seus objetivos, o que é
extremamente dificultada pela quantidade de variáveis envolvidas e pela característica de
flexibilidade da AAE, o que permite ampla variação metodológica (EGLER, 2006).
A metodologia aqui proposta elencou oito elementos fundamentais, sistematicamente
organizados, que devem ser considerados e entendidos como essenciais à aplicação da
ferramenta AAE na análise de planos diretores, articulados e encadeados no formato
semelhante ao proposto por Partidário (2012) e pelo MMA (BRASIL, 2002). É a ordem
desses elementos e seus itens que define o conjunto de etapas da AAE. São eles:
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1. Objeto da avaliação:
É o elemento que se refere ao que vai ser avaliado na AAE. Na fase inicial pode se
referir à combinação de objetivos estratégicos com as questões estratégicas, indicando
prioridades de desenvolvimento. As questões estratégicas são questões políticas ou desafios
associados ao objeto da avaliação que devem ser resolvidos para atingir os objetivos
estratégicos ou a visão de futuro;

2. Forças motrizes ou forças de mudança
São as forças, positivas ou negativas, vantagens ou ameaças estratégicas que
proporcionam ou restringem o desenvolvimento. São forças internas, como o conhecimento e
as competências dos envolvidos no processo e forças externas como as características
geoambientais e socioeconômicas;

3. Questões ambientais e de sustentabilidade
Esse elemento inclui as questões ambientais e de sustentabilidade para a avaliação.
São essas questões que identificam os fatores negativos ou positivos, problemas ou
potencialidades;

4. Referências estratégicas
Nesse elemento são identificadas as condições ou restrições de sustentabilidade nas
diversas dimensões, presentes nas macropolíticas relevantes e legais no contexto no objeto da
avaliação. Estas referências devem fornecer as metas e orientações políticas que definem a
direção estratégica da AAE;

5. Fatores críticos de decisão (FCDs)
Esse é o elemento mais importante da AAE. A partir das informações estratégicas já
identificadas, são definidos os FCDs que irão constituir o foco da análise, estruturar a
avaliação a ser desenvolvida e traduzir as principais dimensões da incorporação dos aspectos
da sustentabilidade eco-sócio-econômica do planejamento urbano, especificamente nessa
pesquisa, nos planos diretores. Os FCDs são as janelas de observação destinadas a focar a
atenção sobre o que realmente interessa na AAE (PARTIDÁRIO, 2012). Os FCDs são
estruturados a partir da seleção das questões relevantes ou sensíveis à decisão, seguidos dos
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fatores ambientais relevantes e dos indicadores que dão a métrica da própria avaliação.A
prática contemporânea de avaliações ambientais estratégicas ainda discute duas tendências,
onde se questiona se o foco deve ser na sustentabilidade ou na proteção integral ao ambiente,
se de conservação ou preservação. Questiona-se se a AAE deve se limitar a objetivos naturais
ou de sustentabilidade. No caso do ambiente urbano, entende-se que para a sua análise o
conceito de sustentabilidade deve ser desenvolvido em seu âmbito expandido, exercitando-se
toda a visão de que o ambiente envolve a noção de uma paisagem natural definida em
conformidade com os conceitos da geoecologia da paisagem (SILVA at al, 2010). Nessa
ciência ambiental, a paisagem, foco das análises ambientais, é vista como um sistema
formado pelo trinômio: paisagem natural, paisagem social e paisagem cultural;

6. Quadro de governança
Esse elemento volta-se ao conjunto de agentes relevantes envolvidos no processo a
avaliar, identificando as instituições governamentais e não-governamentais, fóruns
representativos, entidades de classe, representações profissionais e associações representativas
sociais e outras organizações interessadas. O quadro de governança estabelece as
responsabilidades e cooperação individuais e institucionais e a participação popular;

7. Opções estratégicas
O sétimo elemento se debruça sobre as opções da política ou de planejamento que
possibilitam o atingimento dos objetivos estratégicos propostos ou identificados. São
caminhos opcionais que, considerando as forças motrizes do elemento 2 e os princípios dos
referenciais estratégicos determinados ou identificados no elemento 4, nos ajudam a ir de
onde estamos até onde queremos chegar (PARTIDÁRIO, 2012) e

8. Oportunidades e riscos
Esse elemento fundamental é a própria avaliação de oportunidades positivas ou
riscos negativos que julga as opções ou direções a seguir, mostrando o caminho das soluções
ou recomendações relativas ao desenvolvimento urbano sustentável. Persegue ainda as opções
almejadas na visão de futuro proposta, no respeito aos valores eco-sócio-econômicos e de
outras dimensões condicionantes desse equilíbrio sustentável.
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Para este artigo e nesta fase da pesquisa não se incluiu o elemento de continuidade ou
seguimento, imprescindível para à análise em condições reais. A AAE deve ser um processo
cíclico e este elemento intui a necessidade de seguimento ou monitoração das estratégias e
acompanhamento e análise das mudanças do contexto em que essas estratégias são ou serão
implementadas.
Esses elementos baseiam as orientações adaptadas do instrumento AAE, que
permitiram a construção do referencial metodológico para a análise do Plano Diretor de
Natal/RN, aqui proposto. Essa adaptação da metodologia se supõe adequada ao apoio do
processo de revisão de planos diretores. A definição do pensamento estratégico no modelo
proposto de AAE, baseado nestes elementos estruturantes fundamentais supõe esperar um
resultado dessa análise que produza uma abordagem simplificada e fortemente focada no que
é realmente importante relacionado aos objetivos definidos, sendo instrumento essencial ao
processo de decisão envolvido, a partir dos seus fatores críticos.
Na definição da metodologia da AAE a utilizar neste estudo, entende-se correto
organizar esse processo em etapas bem definidas e encadeadas a partir das funções
relacionadas aos processos que se deseja avaliar. No caso específico da AAE focada nos
processos de elaboração e revisões de planos diretores, seriam três essas funções que
delineiam a metodologia por etapas encadeadas que iremos propor utilizar.
A primeira função se refere à integração das questões nos diversos âmbitos contidos
no instrumento plano diretor, que são, principalmente, de natureza ambiental, social e
econômica nos processos cíclicos de decisão estratégica. Essa função é primordial e deve
estar presente na determinação dos temas fundamentais integrados, vistos como fatores de
interesse da AAE para o sucesso das decisões estratégicas ou diretrizes do planejamento
urbano propostas nos PDs, os Fatores Críticos de Decisão.
A segunda função é a de avaliação das opções estratégicas relativas às
oportunidades e riscos para o ambiente e para a sustentabilidade da ocupação do solo urbano
ou ao que cada uma dessas opções ou caminhos estratégicos incorre em riscos, oportunidades
e incertezas no contexto avaliado e frente às expectativas geradas.
A terceira função trata da validação pela sociedade, por seus representantes nos
setores envolvidos ou “stakeholders” do processo, dos resultados obtidos pela AAE e de suas
consequências práticas nos processos de elaboração e revisionais do PD.
Estas três funções delineiam a metodologia em modelo de pensamento estratégico da
AAE baseada nos FCDs, estabelecendo três fases de elaboração da AAE, tornando-a um
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processo contínuo ou dinâmico e estratégico. São estas três fases que norteiam todo o
encadeamento da metodologia da própria AAE. Estas fases confundem-se, concentrando
etapas em blocos de itinerários múltiplos, com as etapas sequenciais básicas na metodologia
desenvolvida pelo MMA (BRASIL, 2002).
A primeira fase é a de contextualização e definição do foco estratégico da AAE.
Essa fase baseia-se no princípio da parcimônia, que visa concentrar os esforços da AAE no
que é realmente importante e que se adapta ao contexto natural, social, econômico, cultural,
político e institucional do objeto avaliado. Nesta fase deve ser compreendido o problema de
decisão, que se refere às razões que motivam a necessidade de uma decisão. É aquilo que os
decisores precisam resolver para que uma decisão seja tomada (PARTIDÁRIO, 2012). A
compreensão do problema de decisão é vital para a identificação do objeto da
avaliação.Neste item é imprescindível uma abordagem multidimensional em relação ao
problema focado.Outro item se constitui no quadro de problemas e potencialidades. Esse
quadro é um levantamento de problemas e ameaças e vantagens estratégicas relacionadas ao
objeto da AAE. Essa etapa visa explorar ou analisar os riscos ou ameaças e oportunidades de
determinada estratégia de desenvolvimento. Para cada questão ambiental identificada no
quadro de problemas, relacionam-se fatores ambientais ou eco-sócio-econômicos, que são
adaptações dessas questões com vistas a esclarecer o foco de cada FCD. Estes fatores
ambientais são as variáveis que irão integrar os elementos constituintes definidores dos FCDs.
Estes elementos determinam o âmbito ambiental relevante, sendo a respectiva análise ajustada
a cada caso específico, função da focagem estratégica, da escala de avaliação e,
consequentemente, da sua relevância (BRASIL, 2002). Estas variáveis devem compor o
quadro de elementos ambientais. Em seguida elabora-se o quadro de governança, que
identifica a rede de interessados para a AAE. Segue-se o quadro de referências estratégicas,
que representa a orientação relacionada às políticas e respectivos objetivos estabelecidos. Este
quadro referencial também se relaciona com outros planos e programas que se focam nos
objetos da AAE. A última etapa dessa fase visa o foco da AAE, estabelecendo e apresentando
as questões estratégicas e o quadro de Fatores Críticos de Decisão, temas fundamentais aos
quais a AAE deve se debruçar. A cada um dos FCDs devem ser estabelecidos indicadores que
atuam como métrica da AAE. São os FCDs que fornecem a estrutura e o foco da análise e
avaliação estratégica.
Na segunda fase se estabelecem as diretrizes que possibilitam atingir os objetivos
propostos na análise da AAE. A partir da análise de tendências, primeiro item dessa fase,
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obtém-se o conjunto de fatos que, ao longo de um período, determina um padrão ou
tendência. Esta análise deve considerar as forças de mudança que influenciam as tendências
futuras. Com isso é possível definir os caminhos para a sustentabilidade, a partir das questões
estratégicas. Essas opções são vistas como descritores no equilíbrio eco-sócio-econômico do
desenvolvimento urbano, de acordo com o que se pretende, estrategicamente. O item seguinte
trata da avaliação ou análise estratégica que deve se debruçar nas opções estratégicas como
possíveis caminhos para a escolha de uma direção a tomar, avaliando-se aspectos positivos ou
negativos de cada um destes caminhos. Esta avaliação é feita de maneira individualizada em
relação a cada FCD. Essa fase, segundo Egler, corresponde ao primeiro momento do processo
de avaliação estratégica propriamente dito (EGLER, 2006). Essas opções são recomendações
para ajustes institucionais, novas regulamentações e condutas, novas propostas de fases
complementares de planejamento, ou outra qualquer medida ou escolha política que venha a
ser relevante à consecução das soluções aos problemas levantados. Referidas recomendações
devem incluir modelos de planejamento, gestão e monitoramento e um programa de
indicadores para o acompanhamento de todo o processo.
A terceira fase relaciona-se com o elemento que foi excluído neste trabalho, mas
que se entende relevante comentar, e que trata da continuidade do processo de aplicação e
monitoramento da AAE junto aos mecanismos de tomada de decisão durante o
desenvolvimento e implementação das ações de planejamento. A definição das medidas e
regras de monitoramento ou de seguimento, são estabelecidas em diretrizes de seguimento
identificadas na avaliação de oportunidades e riscos das opções estratégicas analisadas no
processo de formulação e implementação dos planos diretores. No caso dos planos diretores
essa fase deve ser vista como o ciclo subsequente da formulação do planejamento, no foco
urbano, no momento das revisões dos planos diretores. Para monitorar é necessário mensurar
os impactos referentes ao que foi avaliado na AAE, sendo necessários indicadores de
sustentabilidade eco-sócio-econômica. Sendo impossível prever ou medir todos os impactos
que se referem aos FCDs da AAE do Plano Diretor de Natal/RN, são previstos indicadores
que representam o estado e os impactos de aspectos ambientais da sustentabilidade
específicos. Esses indicadores devem, para a avaliação, representar as condições ambientais
antes de qualquer intervenção do PD, as atuais e os impactos ou tendências futuras. Os
indicadores, de forma geral, podem ser de três tipos: os de pressão, que descrevem as ameaças
e riscos à sustentabilidade, como o despejo de poluentes nos mananciais de água; os de
estado, que descrevem a situação atual, como os níveis de poluição desses mananciais; e os de
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resposta, que medem os resultados ou respostas às intervenções posteriores propostas e
implementadas a partir da AAE. Não existe um padrão ou critérios que determinem quantos e
quais os indicadores aceitáveis para determinado FCD. Diferentes organizações adotam
diferentes indicadores, conforme o propósito e condições disponíveis (EGLER, 2006). Ainda
nesta fase, por fim, avalia-se a situação atual e determinam-se propostas de mudança quanto a
comunicação, mobilização e envolvimento dos agentes interessados e necessários nas
diferentes atividades e fases da implementação do plano diretor. Trata-se de organizar os
mecanismos de publicidade e participação popular; identificando os agentes, representantes e
público a ser envolvido e as técnicas apropriadas para tanto.
A metodologia de AAE adaptada aos planos diretores segue esses encaminhamentos
inicias e, na prática se propõe dividi-la, a exemplo dos trabalhos de Partidário, Egler, Agra
Filho e nos manuais do MMA, bem como no resto da bibliografia consultada, em partes ou
blocos. Elencados em número de 5nesta proposta de adaptação metodológica, os blocos 1 a 3
estão contidos na Fase 1 e os blocos de 4 e 5 na Fase 2. A Fase 3, como já comentado, não foi
tratada nesta pesquisa, sendo referida de forma genérica, embora seja parte imprescindível
desta metodologia adaptada. Cada um dos 5 blocos, por sua vês, contempla tópicos
relacionados aos elementos estruturantes, voltados especificamente para os interesses da AAE
de planos diretores. Cada bloco tem uma denominação em forma de questão:
Bloco 1 – Como iniciar?
 O problema de decisão
 O objeto da AAE
Bloco 2 – O que temos que saber?
 O quadro de problemas e potencialidades (QPP)
 O quadro de elementos ambientais (QEA)
 O quadro de governança (QG)
 O quadro de referências estratégicas (QRE)
Bloco 3 – Qual o foco?
 As questões estratégicas (QE)
 O quadro de Fatores Críticos de Decisão – (QFCDs)
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Bloco 4 – Quais as tendências?
 A análise de tendências
Bloco 5 – Quais os caminhos a seguir?
 O quadro de opções estratégicas (QOE)
 As oportunidades e riscos

3. RESULTADOS

Inicialmente define-se o problema de decisão, que nesta AAE evidencia-se nas
deficiências da incorporação de critérios de sustentabilidade urbana no desenvolvimento ou
ocupação do solo da Cidade do Natal/RN. Evidentemente a determinação desse problema
deve ser melhor particularizada ou focada em aspectos específicos no âmbito de atribuições
de um plano diretor. Conhecido o problema de decisão que justifica a AAE, parte-se para a
identificação do objeto de avaliação ou propósito da AAE, que deve ser efetivado pelo
diálogo com os líderes do planejamento ou responsáveis pela decisão de planejar (EGLER,
2006). No âmbito desse trabalho, a percepção do pesquisador deverá ser preponderante para
essa definição, bem como para o entendimento do próprio problema de decisão, embora o
assunto tenha sido debatido nos contatos que foram feitos com especialistas e outros
envolvidos no assunto. Como objeto de avaliação do caso de PDs, sugere-se o entendimento
das ações ou opções decisórias e normativas dos diversos assuntos relativos ao instrumento
plano diretor em busca do desenvolvimento urbano sustentável. Este objeto deve considerar
sempre, pela natureza das ações dos planos diretores, aspectos estratégicos ou de visão de
futuro.
Na metodologia de AAE, na fase atual de sua aplicação, determinam-se os
enquadramentos que são necessários para entender o contexto da própria AAE e poder
determinar a focagem estratégica da avaliação. Para a presente pesquisa foram considerados
seis enquadramentos, em uma organização facilitadora do entendimento deste encadeamento.
Foram definidos em quadros os problemas e potencialidades, os elementos ambientais
relacionados, a governança envolvida, as referências estratégicas que balizam o arcabouço
legal e técnico do planejamento urbano, os FCDs e as opções estratégicas.
O quadro de problemas e potencialidades (QPP) mapeia os principais problemas e
potencialidades que deverão refletir as prioridades setoriais e de sustentabilidade, condizentes
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com o objeto da AAE. Cada um destes elementos irá se referir a fatores eco-sócio-econômicos
que se correlacionarão com o FCDs, focos da AAE. O QPP identifica as seguintes variáveis:
QUADRO 01 – Quadro de problemas e potencialidades (QPP)
Principais problemas
Principais potencialidades
Poluição de águas subterrâneas pela
Atratividade turística, infraestrutura hoteleira
infiltração de esgotos dispostos nos solos
e aeroportuária e capacidade de organização
de eventos
Contaminação das praias urbanas pelo
despejo de esgoto que é captado pela rede de
drenagem urbana ou que escoa a céu aberto
nas vias públicas
Degradação dos mananciais de água
subterrâneos pela cunha salina devido a
captação excessiva de águas subterrâneas

Autossuficiência em geração de energia
elétrica de fontes sustentáveis

Projetos elaborados, em implantação ou em
execução nas áreas de saneamento básico e
mobilidade urbana

Poluição do Rio Potengi pelo lançamento de Zoneamento ambiental (10 Zonas de
esgoto in natura coletado e não tratado
Proteção Ambiental)

Deficiência da macrodrenagem urbana,
inundações e alagamentos

Disponibilidade de recursos hídricos
abundantes

Questão fundiária e as invasões de zonas de
proteção ambiental e a gestão dessas ZPAs.

Oferta de combustíveis processados no
próprio Estado do RN

Trânsito e insuficiência do transporte de
massa com a dependência do transporte
individual, estacionamentos e mobilidade de
pedestres
Déficit habitacional e falta de áreas para
moradia de baixa renda suficiente para alta
demanda.

Localização geográfica privilegiada pela
proximidade em relação à Europa e EUA –
HUBs

O espraiamento urbano com o
subaproveitamento das áreas centrais
dotadas de completa infraestrutura.

Plano Diretor de Mobilidade (PlanMob) em
elaboração

Decadência dos bairros e demolição de
prédios de valor histórico, cultural e
arquitetônico.

Possibilidade de capacitação de mão de obra
em universidades e escolas técnicas

Legislação urbanística competente do ponto
de vista dos seus processos elaborativos
participativos
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Insegurança técnica e jurídica nos processos
de licenciamento ambiental e urbanístico.

Baixo endividamento do município e
capacidade de pagamento para captação de
recursos externos

Fonte: Elaborado pelo autor
A cada um dos problemas ambientais relacionam-se fatores ou elementos ambientais
ou eco-sócio-econômicos relevantes para o foco do trabalho, descritos no quadro de
elementos ambientais (QEA):
QUADRO 02 - Quadro de elementos ambientais (QEA)
Principais problemas
Elementos ambientais e sustentabilidade
Poluição de águas subterrâneas pela
Água, solo, população e saúde humana,
infiltração de esgotos dispostos nos solos
gestão do saneamento urbano

Contaminação das praias urbanas pelo
despejo de esgoto captado pela rede de
drenagem pluvial urbana ou que escoa a céu
aberto nas vias públicas
Degradação dos mananciais de água
subterrâneos pela cunha salina devido a
captação excessiva de águas subterrâneas

Água, população e saúde humana, turismo e
lazer, gestão do saneamento urbano, gestão
da drenagem urbana, paisagem

Poluição do Rio Potengi pelo lançamento de
esgoto in natura coletado e não tratado ou
drenado pela rede urbana de drenagem
pluvial
Deficiência da macrodrenagem urbana,
inundações e alagamentos

Água, população e saúde humana, turismo e
lazer, gestão do saneamento urbano, gestão
da drenagem urbana, paisagem

Questão fundiária e as invasões de zonas de
proteção ambiental e a gestão dessas ZPAs

Água, fauna, flora, biodiversidade,
população e saúde humana, paisagem, gestão
de recursos ambientais

Trânsito e insuficiência do transporte de
massa com a dependência do transporte
individual, estacionamentos e mobilidade de
pedestres
Déficit habitacional e falta de áreas para
moradia de baixa renda

Mobilidade urbana, atividades econômicas
gerais, qualidade e custo de vida, gestão do
transporte público de massa, gestão do
trânsito urbano
População e saúde humana, qualidade e
custo de vida, habitação, atividades
econômicas gerais, gestão de recursos
ambientais

Água, população e saúde humana, gestão do
abastecimento de água urbano

Água, população e saúde humana,
mobilidade urbana, atividades econômicas
gerais, bens materiais, paisagem
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O espraiamento urbano com o
Qualidade e custo de vida, habitação,
subaproveitamento das áreas centrais dotadas atividades econômicas gerais, desperdício de
de completa infraestrutura
recursos infraestruturais
Decadência dos bairros e demolição de
prédios de valor histórico, cultural e
arquitetônico

Patrimônio histórico, cultural, arquitetônico
e paisagístico; bens materiais, gestão de
recursos culturais

Insegurança técnica e jurídica nos processos
de licenciamento ambiental e urbanístico

Qualidade e custo de vida, atividades
econômicas gerais, construção civil,
governança, gestão do planejamento
urbanístico, gestão ambiental
Fonte: Elaborado pelo autor

O quadro de governança (QG) identifica quem é quem na elaboração,
implementação e nos processos de revisão do plano. A governança inclui as dimensões das
competências institucionais de cada participante e a cooperação entre eles, estabelecendo
obrigações para uma responsabilidade partilhada dirigida para um processo de aprendizagem
coletiva, desde organizações a cidadãos interessados (PARTIDÁRIO, 2012). Foram
identificados os seguintes entes envolvidos nos processos avaliados, dentro do modelo
organizacional da gestão urbanística, do empreendedorismo urbano e dos representantes
interessados e indispensáveis nos processos participativos e democráticos ligados ao Plano
Diretor de Natal/RN.
QUADRO 03 - Quadro de governança (QG)
Principais envolvidos
Competências e responsabilidades
SEMURB - Secretaria Municipal de Meio
Faz o planejamento urbanístico e ambiental
Ambiente e Urbanismo de Natal/CONPLAM do Município. Elabora os estudos à
(Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente)
implementação, ao acompanhamento e à
revisão do plano diretor
IDEMA - Instituto de Desenvolvimento
Autarquia do Governo do Rio Grande do
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande Norte, que tem a missão de promover a
do Norte
política ambiental, visando o
desenvolvimento sustentável
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio
Integram a gestão ambiental em todo o país, a
Ambiente e dos Recursos Naturais
partir da Política Nacional do Meio Ambiente
Renováveis/CONAMA (Conselho Nacional e Sistema Nacional de Meio Ambiente
de Meio Ambiente)
(SISMANA)
SEMOPI - Secretaria Municipal de Obras
Responsável pelos serviços de manutenção,
Públicas de Infraestrutura de Natal/RN
fiscalização, planejamento, implantação e
elaboração de projetos de drenagem urbana
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CAERN - Companhia de Águas e Esgotos do Implanta e gerencia a captação, tratamento e
Rio Grande do Norte.
distribuição de água e o esgotamento e
tratamento de esgotos da capital
Secretarias municipais de Natal/RN: SEMOB Integram o organograma de gestão da
(mobilidade urbana), SEHARP (habitação) e Prefeitura Municipal de Natal/RN em
SENSUR (serviços urbanos)
atribuições relacionadas ao seu
desenvolvimento sustentável
Ministério Público do RN - Promotorias de
Promove à defesa da ordem jurídica e a
Justiça do Meio Ambiente de Natal/RN
garantia dos direitos fundamentais
relacionados ao meio ambiente e ao
desenvolvimento sustentável
IPHAN/RN - Superintendência Estadual do Instituição coordenadora da política e do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico sistema nacional do patrimônio cultural,
Nacional
artístico, arqueológico, arquitetônico e
paisagístico
Fonte: Elaborado pelo autor
O quadro de referências estratégicas (QRE) reúne o conjunto de macropolíticas
que vem estabelecer o arcabouço legal e técnico para a AAE, precursor das orientações
estratégicas que definem o plano e as propostas ou opções de mudanças e alterações em um
plano diretor. Essas políticas, segundo Partidário e o MMA, devem se fundamentar em
documentos de origem ou âmbito local ou municipal para os planos diretores. Ainda assim, a
legislação ambiental e urbanística estadual e federal deve ser levada em consideração, mesmo
estando contida na legislação municipal em competência concorrente. O papel do QRE é o de
enquadrar a proposta do plano diretor municipal em analise, no quadro estratégico de planos,
programas e estratégias nacionais que servem de referencial a AAE. No caso do objeto deste
artigo, este quadro contempla os instrumentos e ferramentas normalizadores do planejamento
urbano no Brasil nas três instâncias de governo. O quadro 04 apresenta a lista destes
instrumentos de planejamento identificados, que deverão se relacionar com os FCDs
preconizados, com objetivos e metas específicas relevantes de sustentabilidade.
QUADRO 04 - Quadro de referências estratégicas (QRE)
Referência estratégica
Abrangência ou aplicação
BRASIL, Resolução CONAMA 01 de 1986 - Estabelece a Avaliação de Impacto Ambiental
Elaborações de Estudos de Impacto
como um dos instrumentos da Política
Ambiental
Nacional do Meio Ambiente
BRASIL, Constituição Federal de 1988

Estabelece nos Artigos 182 e 183 as diretrizes
gerais da política urbana no Brasil
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BRASIL, Estatuto da Cidade - Lei Federal nº Regulamenta os principais institutos jurídicos
10.257 de 2001
e políticos de intervenção urbana
BRASIL, Política Nacional do Meio
Ambiente - Lei Federal nº 6.938 de 1981

Disciplina a manutenção do equilíbrio
ecológico, considerando o meio ambiente
como um patrimônio público

ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas - NBR 1350 de 1991

Determina as normas para a elaboração de
planos diretores municipais participativos

RIO GRANDE DO NORTE, Conselho
Estadual das Cidades do Rio Grande do Norte
- Lei Estadual nº 390 de 2009
(CONCIDADES/RN)
NATAL, Plano Diretor de Drenagem e
Manejo de Águas Pluviais do Município do
Natal (PDDMA)

Institui o conselho responsável pela
formulação e execução de políticas públicas
de desenvolvimento urbano

NATAL, Plano Plurianual 2014/2017 - Lei
Municipal nº 6.433 de 2014.

Instrumento básico da política de
desenvolvimento urbano sustentável que
consolida as normas e regras da drenagem
urbana
Estratégia municipal para o desenvolvimento
urbano sustentável

Fonte: Elaborado pelo autor
O quadro dos Fatores Críticos de Decisão (QFCDs) organiza os fatores da
sustentabilidade eco-sócio-econômica, que combinados com os objetivos gerais estratégicos
do plano diretor, com o diagnóstico de fragilidades e potencialidades, prioridades setoriais e
de sustentabilidade elencadas do quadro de problemas; o esclarecimento da governança
relacionada ao plano diretor e seu processo de decisão e às referências estratégicas técnicas e
legais, prefiguram os elementos prioritários a tratar na AAE, tornando-os preponderantes e
fundamentais. Os FCDs são definidos a partir de prioridades que tomam por base questões
estratégicas que são elementos sensíveis de decisões. Isto significa que trabalhamos apenas as
questões que realmente importam para a decisão e para o contexto em que estamos
trabalhando (PARTIDÁRIO, 2012). As questões estratégicas relacionadas com o objeto da
avaliação, os fatores ambientais ou de sustentabilidade, assim como as orientações
macropolíticas são os elementos fundamentais de definição dos FCDs (LEMOS, at al, 2011).
Em outra análise, determinam-se os indicadores de sustentabilidade para cada FCD em função
dos critérios de avaliação e objetivos de sustentabilidade, para o propósito que se pretende
atingir com a alteração do plano diretor. Através da análise de cada FCD, dos seus critérios e
indicadores avaliou-se a viabilidade e a sustentabilidade da estratégia preconizada nas grandes
opções da proposta de revisão do PDN.
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Assim, atendendo ao objetivo geral de como adequar o Plano Diretor de Natal/RN
para promover o desenvolvimento urbano sustentável ou com equilíbrio eco-sócio-econômico
da Cidade do Natal e os objetivos específicos estratégicos dessa AAE; bem como à análise
dos quadros de problemas, governança e referências estratégicas, no âmbito dessa pesquisa,
considerou-se um conjunto com os seguintes Fatores Críticos de Decisão, com seus
respectivos critérios de avaliação atribuídos a cada um deles. Neste quadro faz-se a descrição
de cada um dos FCDs e de seus objetivos ou questões estratégicas, e então, a análise de
tendências deste fator, ação correspondente ao bloco 4 da metodologia.

QUADRO 05 - Quadro de Fatores Críticos de Decisão (QFCDs)
Fator Crítico de Decisão
Questões estratégicas (QE)
Indicadores
Captação
de
águas
Qualidade
da água captada,
Recursos hídricos
subterrâneas, disposição de
quantidade de água
esgotos a infiltração livre no subterrânea captada,
solo
percentual de esgotos
coletados e tratados,
percentual de lixo coletado e
adequadamente disposto
Geração ou retração do
Desenvolvimento econômico Políticas de atração e
manutenção de interesses
emprego formal na indústria,
e fragilidade social
empresariais, infraestrutura e desempeno do turismo por
logística, mobilidade urbana, número de leitos e ocupação,
habitações de interesse social PIB, GINI
Paisagem e ocupação do solo Preservação, conservação, uso Relatório ambiental das áreas
e manejo de áreas
interesse ecológico
urbano
ambientalmente frágeis
(principalmente das ZPAs)
Identidade cultural e
histórica

Manutenção e regularização Avaliação periódica do estado
de prédios de valor histórico, de conservação de prédios no
cultural e arquitetônico
sítio histórico de Natal e dos
prédios de interesse histórico,
cultural e arquitetônico

Governança

Adequações nas estruturas de
governança e poder ligadas à
gestão do Plano Diretor de
Natal/RN, recursos
financeiros, recursos humanos

Pesquisa de opinião junto aos
usuários dos serviços,
acompanhamento do número
licenças expedidas

Fonte: Elaborado pelo autor
Em seguida, a definição dos caminhos a seguir no quadro de opções estratégicas
(QOE) foca nos encaminhamentos possíveis de intervenção em cada FCD dentro do escopo
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do plano diretor, com uma posterior avaliação das oportunidades positivas e riscos negativos
destas mudanças e adaptações, já que se trata de uma proposta de revisão.

QUADRO 06 – Quadro de opções estratégicas (QOE)
Fator Crítico de Decisão
Opções estratégicas
Normatização legal da destinação final de
Recursos hídricos
efluentes sanitários, medidas de redução de
consumo de água, normas de reutilização de
águas pluviais e de exigências com a
drenagem pluvial urbana.
Desenvolvimento econômico e fragilidade
social

Garantia da qualidade ambiental da orla
urbana, conclusão das obras de mobilidade,
controle e exigibilidade de estacionamento e
garagens, articulação intermunicipal quanto a
infraestrutura e logística de transporte.

Paisagem e ocupação do solo urbano

Concluir a regulamentação e regularização as
ZPAs, concluir os processos de definição de
uso das áreas de interesse paisagístico

Identidade cultural e histórica

Adequar o plano diretor no sentido da
preservação e respeito a identidade cultural e
histórica da cidade, interlocução entre a PMN
e os órgãos diretamente responsáveis por este
patrimônio, promover o uso econômico
desses prédios.

Governança

Articulação interinstitucional para a
motivação da participação nos processos de
revisão do PDN, identificação e captação de
recursos suficientes para esse processo,
ativação do Fundo de Urbanização – FURB.
Fonte: Elaborado pelo autor

4. DISCUSSÃO
O resultado da AAE adaptada com os objetivos deste trabalho é um conjunto de
análises individualizadas nos focos definidos por cada um dos FCDs. Na prática, apresenta-se
a AAE, em suas diversas variáveis, em relação a cada um dos FCDs.
4.1.AAE por FCD: Recursos hídricos
A consideração de recursos hídricos como um Fator Crítico de Decisão advém da
avaliação dos impactos ambientais causados pela urbanização de Natal, que identifica no
quadro de problemas, aspectos diretamente relacionados a este recurso, que por sua vez são
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identificados em elementos ambientais e de sustentabilidade como a água e o solo. Estes
impactos geram consequências negativas na qualidade de visa da população, principalmente
com relação à saúde, vinculadas a doenças de veiculação hídrica ou causadas por águas
poluídas. A deficiência na coleta e destinação final de esgotos e de resíduos sólidos são as
causas principais da contaminação dos mananciais subterrâneos e superficiais na Região
Metropolitana de Natal. Os principais problemas identificados relacionados a esta realidade,
constituintes deste FCD, são a poluição do lençol freático e do Rio Potengi e todo o seu
estuário. No caso das reservas subterrâneas a percolação livre de esgotos que se infiltram nos
solos promove a contaminação destas águas com nitrato, em um processo bem conhecido e
altamente danoso ao sistema hídrico de profundidade. Em outra frente, às praias são
encaminhados os efluentes da drenagem urbana, que com os ramais clandestinos de esgotos a
ela ligados, carreiam para o mar esgoto em grandes quantidades. Um outro problema
identificado se constitui da salinização dos mananciais subterrâneos com a entrada da água do
mar. Isto ocorre com o avanço da chamada cunha salina ou a intrusão marinha, que é a
penetração da água salgada, marinha, na zona de água doce do aquífero subterrâneo. Este
desequilíbrio entre a água subterrânea doce e a água subterrânea salgada é causado,
principalmente, pela extração excessiva de água, acima da capacidade de recarga natural
desses aquíferos, através de poços, causando o avanço da interface salina. Outro problema
identificado e relacionado à questão hídrica é a macrodrenagem urbana. Este serviço é
extremamente deficiente na Cidade do Natal, com consequências impactantes na qualidade de
vida de parte da população que mora em áreas de alagamentos e inundações.
Os principais envolvidos nos processos relacionados a este FCD são a Companhia de
Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) e a Secretaria Municipal de Obras
Públicas e Infraestrutura de Natal (SEMOPI). A CAERN implanta e gerencia a captação,
tratamento e distribuição de água e o esgotamento sanitário da capital, sendo a SEMOPI
responsável pelo serviço de drenagem urbana.
As principais referências estratégicas ligadas a este FCD fazem parte do arcabouço
legal que normatiza as atividades impactantes ao meio ambiente, citadas no quadro específico.
O município tem um Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PDDMA).
A manutenção da qualidade ambiental na utilização de recursos hídricos é uma das
maiores preocupações de Natal. Existem muitos estudos a respeito do tema, todos eles em
torno da gestão do saneamento básico na capital. A coleta e tratamento de esgotos, dos
resíduos sólidos e a macrodrenagem urbanos são fatores indiscutíveis de saúde humana. A
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AAE do Plano Diretor de Natal, no contexto deste Fator Crítico de Decisão identifica a sua
potencial influência nas intervenções que venham a dar eficácia as ações de proteção
ambiental dos mananciais de água utilizados pela população de Natal, na melhoria da
qualidade da água para abastecimento público e funções ecológicas, na preservação do solo
pela sua utilização sustentável e na adequada gestão do saneamento básico.
Como análise de tendências deste FCD (Fator Crítico de Decisão), vislumbra-se o
colapso no abastecimento de água para consumo humano de Natal, pela excessiva captação de
água do subsolo, poluição dos mananciais subterrâneos e pela salinização destas reservas.
Como opções estratégicas para o trato deste fator, voltadas à proteção e valorização
dos recursos hídricos, deve-se propor a normatização legal da destinação final de efluentes
sanitários que deveram ser tratados adequadamente ao nível de garantia de qualidade
ambiental não poluente de águas subterrâneas e superficiais na área de influência urbana,
medidas de redução de consumo, normas de reutilização de águas pluviais e exigências
quanto à drenagem pluvial urbana, tanto quanto a sua efetiva capacidade de evitar enchentes e
inundações, quanto a evitar a contaminação dessas águas drenadas por ligações de esgoto
clandestinas.
4.2.AAE por FCD: Desenvolvimento econômico e fragilidade social
Este FCD relaciona-se com a avaliação de como o Plano Diretor Municipal pode
contribuir para o desenvolvimento econômico da capital e a mitigação dos problemas sociais
principais que acometem a sua população. A AAE neste contexto foca-se nos efeitos mais
significativos que o ordenamento do uso do solo, função principal do PD, pode impactar na
gestão socioeconômica urbana.
Como sensibilidade positiva, o turismo desponta com grande potencial de
crescimento. Este setor vem sendo ameaçado por questões ambientais, aqui identificadas nos
aspectos da poluição das praias, na mobilidade urbana e outras questões que se relacionam
com a mão de obra ligada a esta indústria. As praias de Natal estão perdendo a sua
reconhecida qualidade ambiental. São sucessivos acidentes poluidores de sua orla. Outro fator
negativo a este setor é a falta de moradia e mobilidade urbana que dificultam o aceso da mão
de obra aos seus locais de trabalho. A deficiência no transporte de massa que estimula o
transporte individual e o consequente trânsito caótico em Natal impacta a economia de uma
maneira geral. A questão do estacionamento de veículos em áreas empresariais e comerciais,
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principalmente, é um desses impactos mais sérios. O comercio se ressente de maneira
crescente com essa questão.
Na análise de tendências se prevê impactos negativos socioeconômicos crescentes. A
fuga de industrias de todos os tipos da região urbana de Natal, como da zona conurbada da
região metropolitana é uma realidade, muito causada pelas deficiências de políticas de
fomento a essas atividades, logística e mobilidade urbana. O aumento no número de veículos
de uso individual em circulação vem obstruindo vias e prejudicando o deslocamento da
população de forma não menos acelerada, agravando-se esse problema com a falta de
estacionamentos.
Existem um grande número de iniciativas governamentais nessas áreas, como os
projetos e obras iniciadas de mobilidade urbana e construções e adequações de vias públicas e
obras facilitadoras do fluxo de veículos e os projetos e programas de saneamento básico da
capital estão em andamento. Quanto a fuga de empreendimentos industriais, a pesquisa parte
da premissa que vem acontecendo uma inversão neste sentido, fruto das possibilidades
estratégicas que se criam com a potencialidade logística aeroportuária na região
metropolitana. O Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, por suas
características e localização, apresenta-se como uma possibilidade interessante e atrativa,
havendo, inclusive, projetos de instalação de HUBs de empresas de transporte de passageiros,
cargas e correio.
Como opções estratégicas, a proposta de revisão do PDN sugere o seu
enquadramento em uma nova visão, modernizando as suas diretrizes no sentido de se adequar
a uma nova realidade econômica. São medidas que venham garantir a limpeza da orla urbana
da capital, a mobilidade urbana eficientizada pela conclusão do conjunto de obras e
intervenções urbanísticas e de controle e a exigibilidade de estacionamento e garagens em
futuros empreendimentos, em níveis garantidores dessa mobilidade.
Medidas de adequação e incentivos tributários e tratamento urbanístico pontual
também podem ser aplicadas como forma de fortalecer a dinâmica socioeconômica local. O
PDN dispõe desses dispositivos legais, como o instrumento de ordenamento urbano por
operação consorciada.
Em outra frente, a articulação intermunicipal na região metropolitana deve criar um
cenário de simpatia que permita uma ação conjunta de favorecimento da logística de
transporte voltados aos interesses do modal aéreo e marítimo de passageiros e cargas,
fomentadores de um novo ciclo virtuoso de atividade econômica que pode vir a ser instalado.
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4.3.AAE por FCD: Paisagem e ocupação do solo urbano
Esse fator se relaciona com duas vertentes. Uma quanto às áreas ecologicamente
relevantes que precisam ser normatizadas com a regulamentação de suas naturezas, tipos,
âmbitos ou áreas de influência e ocupação, seus aspectos conservacionistas ou de preservação
e seus eventuais planos de manejo ou de ocupação e uso. Na outra vertente, a preservação do
patrimônio ou dos recursos paisagísticos de Natal.
A tendência evolutiva para esse quadro, nessas duas vertentes, é negativa. A
tendência é de ocupação e invasão desordenada e ilegal das áreas de fragilidade ambiental que
requeiram proteção e das de potencialidade paisagística. A pressão econômica imobiliária, por
um lado, pressiona os proprietários dessas áreas a soluções de ocupação nem sempre
sustentáveis e, por outro lado, a falta de áreas destinadas ao suprimento do déficit habitacional
de toda a região metropolitana, já vem promovendo essa invasão, como no caso do Bairro de
Mãe Luiza e o Parque das Dunas na ZPA 02, ao longo da Avenida Roberto Freire no Bairro
de Ponta negra, nos mangues da ZPA 08 e das áreas em torno da ZPA 09, ao longo da
Avenida Moema Tinoco.
As opções estratégicas vislumbradas são de normatização do uso do solo urbano,
missão diretamente responsabilizada aos planos diretores. Como já citado, Natal tem um
competente zoneamento ambiental que define como zonas de preservação ambiental mais de
40% da sua área urbana. É necessário concluir a regulamentação das ZPAs, regularizar a
questão fundiária dessas propriedades, o que se pode fazer com transferências de potencial
constritivo dados em pagamento por essas desapropriações, realizáveis no pagamento de
outorgas onerosas, ou solo criado, ou pela criação de parques ambientais. Para tanto o PDN já
dispõe dessa ferramenta prevista em seus instrumentos de ordenamento urbano. Faz-se
necessário ainda concluir os processos de definição de uso das áreas de interesse paisagístico,
regulamentando o seu plano de manejo, garantido a sua manutenção.
4.4. AAE por FCD: Identidade cultural e histórica
Relativamente a este fator, o que se pretende é a manutenção da identidade cultural e
histórica de Natal, respeitando e mantendo o patrimônio arquitetônico ainda disponível. Natal
tem uma história rica em que um legado arquitetônico foi deixado com marcas muito fortes e
bastante identificadas. Existe ainda um casario típico do Século XIX e do início do Século
XX que precisa ser preservado. Existe um centro histórico de muita significação e interesse
cultural e turístico, sendo, portanto, de interesse econômico.
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A tendência é de perda total do patrimônio arquitetônico com a demolição das
antigas casas residenciais e prédios empresariais e do serviço público que se encontram,
invariavelmente, em precárias condições de manutenção e risco de desmoronamento. Por
outro lado, proprietários de imóveis históricos vêm promovendo a demolição ilegal desse
legado motivada por interesses unicamente econômicos e pela ausência de uma legislação
clara do impedimento de demolição ou tombamento. Notadamente no Bairro da Ribeira,
nascedouro da cidade, diversos edifícios se encontram nessas condições.
Estrategicamente é necessária uma ação imediata para adequar a legislação do plano
diretor no sentido da preservação e respeito a identidade cultural e histórica da Cidade do
Natal. É preciso a perfeita interlocução entre a Prefeitura Municipal de Natal e os órgãos
diretamente responsáveis pelo patrimônio cultural, mantenedores desses bens e conhecedores
da sua importância. Via de regra, é necessário promover o uso econômico desses prédios,
fator ou condição de sua conservação.
No caso de edifícios particulares ou privados, o instrumento capaz de fazer isso é a
desapropriação pelo interesse público que requer a disponibilidade de vultosos recursos
financeiros. Existe a possibilidade de um tratamento fiscal e tributário especial que viesse a
estimular e compensar a manutenção privada desse patrimônio, mas esse é um instrumento de
muito difícil aplicação. No caso dos prédios públicos, deveria o município vetar a sua
demolição e obrigar, com prazos, a sua recuperação.
4.5.AAE por FCD: Governança
Este fator se relaciona com todos os outros, bem como com os respectivos aspectos
ambientais e de objetivos estratégicos inerentes a qualquer ação de planejamento urbano que
se queira avaliar. Existe uma percepção de que são muitos os gargalos estranguladores da
sustentabilidade urbana em Natal responsabilizados à governança municipal. O planejamento
urbano ou a formulação das normas de ocupação do solo urbano é função constitucional do
governo municipal, sendo, portanto, uma ação que depende do exercício do poder pelas
prefeituras municipais.
A governança do Plano Diretor de Natal é exercida por sua Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB). Compete à SEMURB, exclusivamente, fazer o
planejamento urbanístico e ambiental do município, em consonância com as diretrizes do
planejamento microrregional, estadual e federal, elaborando estudos necessários à
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implementação, ao acompanhamento e à revisão do Plano Diretor do Município, inclusive
com referência à compatibilização da legislação vigente (NATAL, 2015).
Desta forma, o FCD relativo a este assunto deve se debruçar sobre as sugestões ou
opções estratégicas voltadas ao trabalho desta secretaria, que sendo instituída legalmente
como gestora do PD, deve realizar as atividades de avaliação e análise dos processos
relacionados ao plano, que versam sobre o controle e fiscalização do uso, do parcelamento, da
degradação e normatização de obras e edificações nos solos urbanos.
A análise de tendências situacional deste órgão nos remete a realidade econômica e
financeira por que passam os municípios brasileiros, nesse início de século. O pacto
federativo que disciplina a divisão dos recursos totais arrecadados pela máquina pública entre
os entes federados vem sangrando as municipalidades ao longo de quase 20 anos. Esse fato
está levando a totalidade das gestões municipais no país a uma situação de falência,
comprometendo a sua condição de, entre tantas outras atribuições, gerir o planejamento
urbano das cidades. São carências de todas as ordens, sendo o mais grave a falta de pessoal
técnico ou a senescência destes quadros especialistas em urbanismo. No âmbito do município
e em relação à revisão do PDN é preciso promover a sinergia ou articulação interinstitucional
e motivar a participar da população e de outras entidades interessadas nos processos de
planejamento urbano sustentável no trato dos procedimentos revisionais do Plano Diretor de
Natal. Faz necessário identificar e captar os recursos suficientes para esse intuito,
notadamente com a ativação do Fundo de Urbanização (FURB).
Por fim, quanto ao monitoramento desses processos, entende-se ser da
responsabilidade dos órgãos de planejamento urbano locais a identificação dos procedimentos
para o acompanhamento, checagem e correções necessárias ao longo da dinâmica de
aplicação do PDN, sempre, como sugestão, baseados ou relacionados às diretrizes propostas
em uma AAE para a revisão deste plano. Quanto aos mecanismos de comunicação
indispensáveis e obrigatórios, deve ser proposto um plano de mídia e de articulação que seja
adequado à promoção da participação da população e seus representantes, dos órgãos
envolvidos na governança do planejamento sustentável urbano e ao conhecimento geral da
municipalidade a respeito destes processos e decisões, garantindo os seus aspectos
democráticos constitucionais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa indicou no primeiro capítulo a importância de compreender a forma que a
relação entre o homem e o meio ambiente urbano foi construída e se encontra hoje
consolidada nos instrumentos de planejamento e políticas públicas no Brasil, e mais
especificamente quanto ao crescimento urbano. É relevante afirmar que toda essa discussão
que acompanha o desenvolvimento das cidades e a natureza implicou em uma abordagem
sobre o direito à cidade e a compreensão da forma de produção do espaço, aliado ao
fenômeno urbano e suas nuances no mundo contemporâneo.
Foi essencial compreender as maneiras que esses diversos conceitos se entrelaçam na
realidade vivida e intuir alguma interferência para aperfeiçoar o processo de regulamentação
para fins de equilíbrio nas ações que mantenham um caráter ambiental, que aliada aos
aspectos social e econômico, possa oferecer suporte para uma avaliação ambiental estratégica
(AAE).
Neste capítulo foi possível perceber que para entender o que se concebe por
sustentabilidade, deve-se adotar duas possibilidades teóricas. Uma é a ecológica, que diz
respeito mais a questões puramente naturais e o impacto das ações humanas. Outra é a
econômica, que engloba questões ligadas à produção e ao consumo como agentes
catalisadores dos impactos ambientais. A busca da sustentabilidade requer a fusão dessas duas
teorias, incorporando perspectivas multidimensionais, como seja, a ecológica, a social, a
econômica, entre outras.
A perspectiva ambiental do desenvolvimento urbano, no principal espaço de
materialização das relações sociais ou de funções sociais humanas que são as cidades, adquire
complicadores que requerem uma análise ampla e aprofundada. Os aspectos contidos nesta
discussão se baseiam na dificuldade de entendimento e reconhecida, porém discutível,
inconsonância dos conceitos de ocupação do meio ambiente pelo homem. O meio ambiente
urbano guarda duas dimensões que precisam ser organizadas no sentido de sua
sustentabilidade eco-sócio-econômica, o ambiente natural e o modificado ou antropizado. São
muitas as tentativas de promover o entendimento desses dois aspectos que compõem o
ambiente urbano (MARQUES, 2010). Essa síntese é a base das possibilidades do
desenvolvimento sustentável nas práticas da ocupação das cidades, em busca de melhores
condições de sobrevivência, na busca de qualidade de vida urbana ou em uma justiça eco-
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sócio-econômica. O primeiro capítulo desta tese se debruça sobre esse problema e apresentou
as mais contemporâneas análises ou compreensões deste assunto.
Outra compreensão para o desenvolvimento urbano sustentável repousa no aspecto
social. Implica dizer que todas as engrenagens sociais visem uma melhor qualidade de vida
para as pessoas, indistintamente. Que a população tenha acesso aos serviços básicos
necessários para uma condição digna de vida.
A sustentabilidade aplicada ao desenvolvimento sob o viés econômico significa na
afirmação de que os modos de produção e consumo possam obedecer a uma lógica pautada
em conformidade com as necessidades de uso de recursos naturais, sem excessos e que
respeitem a disponibilidade encontrada no meio ambiente.
O segundo capítulo buscou fazer uma revisão conceitual e retrospectiva histórica e
comparativa acerca das tentativas de planejamento urbano e planos diretores em Natal/RN,
desde o início do Século XX, e uma apresentação avaliativa do Plano Diretor de Natal, na sua
última versão de 2007, com foco na inserção dos critérios de sustentabilidade eco-sócioeconômicos ou do desenvolvimento urbano sustentável contidos nessas iniciativas.
Em que pese todo um aprofundamento do arcabouço legal normalizador das posturas
que garantiriam o desenvolvimento urbano sustentável do município, na prática, muito ainda
falta para o alcance desse objetivo.
No terceiro e último capítulo foi possível trazer à tona a metodologia de Avaliação
Ambiental Estratégica (AAE), adaptada à análise de planos diretores e, especificamente em
relação à Natal, voltada à revisão deste plano. Viu-se que a definição do pensamento
estratégico no modelo proposto de AAE, baseado em elementos estruturantes fundamentais
supõe esperar um resultado dessa análise que produza uma abordagem simplificada e
fortemente focada no que é realmente importante relacionado aos objetivos definidos, sendo
instrumento essencial ao processo de decisão envolvido, a partir de fatores críticos para a
decisão. Os Fatores Críticos de Decisão (FCDs) são definidos a partir de prioridades que
tomam por base questões estratégicas, elementos que são sensíveis de decisões. Isto significa
que trabalhamos apenas as questões que realmente importam para a decisão e para o contexto
em que estamos trabalhando (PARTIDÁRIO, 2012).
Neste trabalho considerou-se um conjunto de cinco FCDs, relacionados a recursos
hídricos, desenvolvimento econômico e fragilidade social, paisagem e ocupação do solo
urbano, identidade cultural e histórica e governança. Fez-se a descrição de cada um dos FCDs
e de seus objetivos ou questões estratégicas, uma análise de tendências deste fator e quais as
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opções estratégicas, que são os caminhos possíveis de intervenção em cada um deles dentro
do escopo do plano diretor, com uma avaliação das oportunidades positivas e riscos negativos
destas mudanças e adaptações.
Esta pesquisa visa, em termos gerais, colaborar na instrumentalização dos processos
de revisão do Plano Diretor de Natal/RN em vigor (Lei Complementar nº 82 de 21 de junho
de 2007). Para tal, busca-se apresentar a AAE como esta ferramenta, demonstrando a sua
importância e aplicabilidade como instrumento de gestão urbana na verificação dos
descompassos no uso e ocupação do solo urbano de Natal em face do seu processo de
urbanização. A metodologia adaptada foi descrita pormenorizadamente no capítulo próprio e
aplicada no artigo 3.
Como considerações últimas tem-se o reforço das sugestões de opções estratégicas,
recomendações a serem disponibilizadas quando dos debates em torno do processo revisional
do plano, produto final desta tese.
Quanto ao fator ligado aos recursos hídricos presentes e disponíveis na capital,
sugere-se uma revisão no PDN que promova o processo de criação e aplicação de normas
legais e regulatórias da destinação final de efluentes sanitários, principal fator de degradação
ambiental desses mananciais. Como outra opção estratégica identificou-se a necessidade da
redução do consumo de água, reutilização de águas pluviais e a eficientização e proteção
sanitária da drenagem urbana, o que deveria ser feito através de normas próprias para a
regulação destas práticas. A gestão do saneamento básico, especificamente quanto à efluentes
sanitários, sua coleta, tratamento e destinação final se justifica por ser este o fator principal de
contaminação do complexo sistema hídrico local, tanto quanto aos rios, riachos e lagoas,
como em relação ao lençol freático nos dois aquíferos que abastecem grande parte da cidade.
A redução do consumo de água como fator de mitigação de impactos ambientais neste sistema
se justifica em relação à questão da cunha salina ou invasão da água salgada, do mar, nos
mananciais subterrâneos na área de Natal e na região metropolitana.
Quanto ao FCD relacionado ao desenvolvimento econômico e à fragilidade social de
Natal, propõe-se intervir, no âmbito das atribuições do PDN, em decisões que fomentem o
fortalecimento da economia local, inicialmente nas principais atividades econômicas
geradoras de emprego e renda disponíveis e potencialmente capazes de fomentar o
desenvolvimento econômico com a redução da pobreza, desemprego ou outras condições
negativas geradoras de discrepâncias na qualidade de vida da população da cidade. Como
principal potencial econômico, se identifica em Natal uma vocação natural para as atividades
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ligadas ao turismo em todas as suas etapas e de todas as origens. No contexto do plano
diretor, buscar-se-ia a proteção das praias urbanas com a garantia de sua qualidade ambiental
e paisagística, principal elemento de atração de visitantes, na perspectiva do turismo de sol e
mar. Um outro fator crítico que requer intervenção planejada está voltado para a facilitação da
mobilidade urbana como elemento incorporados de qualidade de vida, inclusive sob o aspecto
diretamente econômico.
Natal dispõe de um rico conjunto de projetos de mobilidade urbana, com recursos
assegurados, que hoje não significam obras em execução, por diversos motivos, notadamente
por deficiências gerenciais. Neste mesmo sentido, sugere-se a intervenção nos controles e
restrições urbanísticas que visem as melhorias urbanas quanto ao transporte coletivo e a
logística de transporte urbano que venham reduzir o volume de veículos em circulação,
elemento impactante do tráfego urbano. Um outro elemento incorporado a este fator analisa
os problemas ligados às opções de estacionamento e garagens de veículos na área urbana.
Natal cresce rapidamente no número de edificações geradoras de fluxo de veículos, tanto em
empreendimentos comerciais, como residenciais, não criando as exigências de garantia de
mobilidade, conforto e redução de impactos. O Plano Diretor de Natal e suas ramificações em
normas complementares específicas deve interferir nesse sentido, criando novas regras
adaptadas ao atual nível de desenvolvimento local e identificar instrumentos que venham a
efetivamente promover a aplicação das normas já existentes e que são reconhecidamente
competentes.
O FCD relacionado à paisagem e ocupação do solo urbano sugere a necessidade,
como caminho estratégico de redução de impactos ambientais, de conclusão da
regulamentação e dos planos de manejo das Zonas de Preservação Ambiental e interesse
paisagístico que ainda não dispõem desses mecanismos legais, garantindo o tratamento
adequado a essas áreas, sua preservação ou ocupação sustentável. São graves os problemas
nas áreas com estas características, representados por invasões e conflitos fundiários de
grande potencial gerador de impactos ambientais negativos.
Quando ao fator de identidade cultural e histórica, a capital do Rio Grande do Norte
vem perdendo o seu acervo arquitetônico representante deste patrimônio. A demolição de
prédios de grande valor histórico e paisagístico é uma realidade. Propõe-se a articulação da
prefeitura com os órgãos responsáveis pela gestão de acervos com essas características, no
sentido de criar as restrições técnicas e legais de sua proteção e preservação. Uma sugestão
adaptada, identificada na pesquisa bibliográfica e documental desenvolvida nesta tese, versa
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sobre o uso econômico dos prédios e estruturas representativas desta identidade entendida
neste FCD.
O último FCD proposto como elemento de focagem da AAE refere-se à governança.
Neste fator são identificadas questões estratégicas que requerem, no âmbito das atribuições de
um plano diretor, diretrizes de revisão do PDN que venham disponibilizar à gestão pública as
condições de dirimir os problemas e gargalos ligados a baixa resolutividade e insegurança
legal nas demandas dos setores ligados à construção civil e ao mercado imobiliário, principais
envolvidos na ocupação do solo urbano. A própria questão do início dos processos de revisão
do PDN se incluem neste FCD e devem ser tratados de forma prioritária. É preciso concluir os
trabalhos de elaboração e finalização dos instrumentos que atualmente paralisam esse
processo, como a regulamentação de cinco ZPAs (NATAL, 2014). Por fim, a capacitação dos
recursos humanos envolvidos na governança e o respeito às formas de captação de recursos
para a gestão do planejamento urbano da capital, notadamente a ativação do Fundo de
Urbanização (FURB), deveriam, como sugestão, serem assuntos abordados e tratados no
momento da revisão do PDN.
Esses resultados tratam variáveis que incidem diretamente na incorporação de
aspectos do desenvolvimento urbano sustentável, na ótica interdisciplinar do equilíbrio ecosócio-econômico na ocupação do solo urbano e seus desdobramentos.
Natal vem passando por um intenso processo de modificação urbana, principalmente
e com mais vigor desde o início do século passado, por intensos desejos de ampliação e
embelezamento da cidade. Entretanto, com sua ampliação, a cidade vê-se necessitada de
ferramentas urbanísticas e planos diretores que realmente visem sua estruturação e
organização de forma equilibrada, para uma comunidade que começa a apresentar
diferenciações sociais e culturais engajadas nas percepções ambientais da sustentabilidade.
A AAE adaptada neste trabalho é uma destas ferramentas e identifica a necessidade
de revisão do PDN, sugerindo as intervenções elencadas em relação a cada FCD. São
caminhos estratégicos propostos como opções de mudança ou revisão no PDN. Entende-se
isso como principal produto desta pesquisa.
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