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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre possibilidades e limites de 
consolidação e expansão de assentamentos humanos caracterizados como 
comunidades tradicionais que se encontram situados em áreas protegidas, tendo 
como referência de estudo a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual 
Ponta do Tubarão (RDSEPT), no estado do Rio Grande do Norte. As questões 
centrais evidenciam o conflito entre o direito à moradia e a prevalência dos direitos 
fundamentais das populações tradicionais, em contraponto com o direito difuso ao 
meio ambiente, segundo o marco regulatório das Políticas Urbana e Ambiental 
brasileiras. Ao mesmo tempo em que esses assentamentos, historicamente 
constituídos, são respaldados pelos princípios do reconhecimento dos direitos 
relativos às populações tradicionais, eles se encontram em uma condição de 
complexidade para a resolução dos conflitos presentes na sua dimensão urbana e 
que levam a um comprometimento dos espaços naturais. O trabalho questiona como 
os instrumentos de uso e ocupação do solo se definem e se relacionam com o 
planejamento ambiental, considerando principalmente que as ocupações se 
encontram em Áreas de Preservação Permanente (APP). Tem como objetivo 
aprofundar a discussão da dimensão urbanística presente nos assentamentos, 
caracterizando seu processo de formação e crescimento, buscando identificar as 
convergências e lacunas entre a Política Ambiental e a Urbana, sob os fundamentos 
da abordagem socioambiental. Os resultados evidenciam os conflitos presentes 
entre a ocupação e as áreas naturais, demonstrando que a definição de 
instrumentos de Política Urbana e sua integração com os instrumentos da Política 
Ambiental constituem ações indispensáveis e prioritárias para a consecução dos 
direitos à cidade sustentável, conforme definidos no Estatuto da Cidade e os 
objetivos de proteção ambiental definidos para as Unidades de Conservação.  
 

Palavras-chave: Política Urbana e Ambiental, Assentamentos de Comunidades 
Tradicionais, Dimensão Urbanística, Conflitos Socioambientais. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work presents a reflection on possibilities and boundaries of consolidation 
and expansion of human settlements characterized as traditional communities that 
are located within protected areas, using as study reference the State Sustainable 
Development Reserve Ponta do Tubarão, at Rio Grande do Norte state. The main 
topics highlight the conflict between the right to housing and the prevalence of 
fundamental rights of traditional populations, opposed to the diffuse right to 
environment, according to the regulatory framework of the Brazilian Urban and 
Environmental Policies. At the same time that these settlements, historically built, are 
substantiated by the principles of recognition of rights to traditional populations, they 
are in a condition of complexity to the resolution of conflicts in its urban dimension 
and lead to an impairment of natural sites. This work questions how the instruments 
of land use and occupation are defined and relate to environmental planning, 
especially considering that the settlements are located in Permanent Preservation 
Areas (APP). It aims to further the discussion of the urban dimension in settlements, 
characterizing its formation and growth process, to identify the gaps and 
convergences between the Urban and Environmental Policy, under the foundations 
of a socio-environmental approach. The results spotlights the conflicts between 
occupation and natural areas, inferring that the definition of Urban Policies 
instruments and its integration with Environmental Policies instruments account for 

essential and priority actions to the achievement to the rights to a sustainable city, as 
determined in the Cities Statute and the environmental protection goals, 
defined for the Conservation Units. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um contexto de desigualdades sociais, como é o caso brasileiro, a disputa 

por territórios pelos diferentes grupos sociais leva as populações de mais baixa 

renda a ocupar áreas impróprias, de risco, espaços naturais e protegidos, visto não 

terem alternativa de acesso à moradia pelo sistema formal de compra e venda.  

 

No Brasil, estão institucionalizadas 26
1
 regiões metropolitanas que 

concentram 68 milhões de pessoas (dados de 2000), quase 40% da 
população do país. Essas aglomerações concentram a riqueza e a pobreza, 
e representam um desafio para as políticas públicas (MARICATO, 2001). 
Destaca-se a gravidade da sua situação sanitária e habitacional pela 
presença de grande parte das populações metropolitanas vivendo em 
favelas. [...] Estudos sobre necessidades habitacionais demonstram que as 
áreas com maior número de habitações precárias, insalubres ou em risco 
encontram-se na beira de córregos, mangues e encostas urbanas. (BUENO, 
2008, p.100) 

 

A ocupação de áreas naturais com efeitos de degradação ambiental 

evidencia-se, sobretudo, nos grandes centros urbanos, mas pode ser identificada em 

outras escalas, em localidades rurais ou litorâneas ocupadas por comunidades 

tradicionais2, pois os processos de uso e ocupação do solo reproduzem os mesmos 

modelos de ocupação predatória característicos dos países de capitalismo periférico.  

Nesse trabalho abordamos essa temática a partir de uma reflexão sobre as 

possibilidades e limites de consolidação e expansão de assentamentos humanos 

caracterizados como comunidades tradicionais que se encontram situados em áreas 

protegidas, tendo como referência de estudo a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT), no estado do Rio Grande do 

Norte.  

A ocupação dos espaços naturais por comunidades tradicionais está 

intrinsecamente ligada aos meios de produção e subsistência. De acordo com 

                                                 
1
 Atualmente existem 35 regiões metropolitanas e segundo estimativas do IBGE para 2009, com uma 

população de 87,4 milhões de pessoas que representa 45,7% da população do País. (dados de 2010 
– Observatórios das Metrópoles) 
2
 Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 

tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (Decreto 
6040/2007, que Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais). 
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Diegues (2001), na medida em que os processos de produção e reprodução 

ecológica, social, econômica e cultural funcionam, essas sociedades podem ser 

consideradas sustentáveis, devido ao baixo nível de desenvolvimento das forças 

produtivas e respeito pela conservação dos recursos naturais. No entanto, as 

populações e culturas tradicionais se acham hoje transformadas pela globalização 

produzida pelo capitalismo e pela sociedade de massas, o que se reflete em suas 

formas de uso, ocupação e relações com o território. 

O interesse pelo tema surgiu a partir de atividades de pesquisa realizadas na 

Reserva (RDSEPT) através da Fundação para o Desenvolvimento Sustentável da 

Terra Potiguar do Rio Grande do Norte (FUNDEP) e do Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), relacionadas ao 

Programa Estadual de Unidades de Conservação (PEUC), que visa à elaboração e 

implantação de Planos de Manejo e Zoneamentos de Unidades de Conservação no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

No âmbito desse trabalho houve particular interesse pela situação das 

comunidades tradicionais litorâneas situadas na Reserva. Verificou-se que esses 

assentamentos possuem características urbanas e se encontram implantados em 

Áreas de Preservação Permanente (APP), ou seja, à margem do canal conhecido 

como Rio Tubarão e sobre as dunas, com evidências de problemas ambientais 

decorrentes da forma como vem se processando a ocupação dessas áreas.  

No período de discussão e elaboração do zoneamento ambiental pela equipe 

técnica do IDEMA e a população local colocaram-se várias questões quanto a 

consolidação e expansão dos assentamentos considerando-se os aspectos de 

proteção ambiental e crescimento urbano abrangendo as Áreas de Preservação 

Permanente. São exemplos a expansão de construções sobre as dunas e o 

comprometimento da paisagem em alguns locais próximos ao Rio Tubarão.  

A reflexão desses processos nos permitiu observar que havia uma fragilidade 

no campo da Política Urbana em contraponto ao avanço que vinha se realizando no 

campo da Política Ambiental. Havia evidências de que os instrumentos de Política 

Urbana eram pouco ou nada aplicados no processo de gestão da Reserva ao 

mesmo tempo em que estavam sendo elaborados e implementados os diversos 

instrumentos da Política Ambiental. A identificação dessa questão no campo 

empírico nos estimulou à realização da presente pesquisa.  
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Estudos sobre o tema3 identificam que em muitos casos, a frágil atuação do 

Poder Público municipal sobre o planejamento e a regulação do uso e ocupação do 

solo urbano contribui para os processos de degradação ambiental, evidenciando 

forte contradição entre o planejamento e a gestão urbana e a ambiental. Da mesma 

forma, a realização da Política Ambiental se faz predominantemente num contexto 

especifico e de difícil diálogo com a Política Urbana. 

Estudos e projetos em áreas protegidas sustentáveis4 focalizam com maior 

ênfase as condições e relevância geológica, faunística, florística e demais aspectos 

físico ambientais, deixando de observar as condições urbanísticas dessas áreas. Os 

estudos ambientais auxiliam, na maioria dos casos, nos processos de licenciamento 

de projetos regulares, porém, as ocupações irregulares existentes em áreas 

protegidas não são consideradas em sua dimensão histórica, urbanística e de 

direitos, não sendo incluídas adequadamente nas estratégias de planejamento e 

gestão desses espaços. Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de se 

compreender os mecanismos e instrumentos relacionados à Política Urbana e suas 

interações com a Política Ambiental. 

No caso da Reserva (RDSEPT), a formulação e implementação da Política 

Ambiental está intimamente ligada às lutas sociais da comunidade em defesa de 

seus territórios. A Reserva foi criada em 2003, através da Lei Estadual nº 8.341, 

como resposta à intensa pressão das comunidades da região para criação de uma 

Unidade de Conservação que tanto protegesse os recursos naturais em Ponta do 

Tubarão, quanto assegurasse seu uso e o modo de vida tradicional das 

comunidades moradoras, que cresceram em função do pescado.  

Após tentativas de exploração irregular da área para a construção de um 

Resort por italianos, em 1995, e de ocupação do mangue para carcinicultura em 

2000, as comunidades perceberam a necessidade de contar com apoio institucional 

e legal para proteção do manguezal e dos recursos naturais da região. Além de sua 

importância biológica, os manguezais da Reserva têm uma significativa importância 

social e econômica, visto que as comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e 

                                                 
3
 A exemplo de Moradia e Mananciais. Tensão e diálogo na metrópole, de Maria Lucia Refinetti 

Martins  
4
 Ver estudos realizados na RDSEPT e região em anexo 
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Sertãozinho utilizam seus recursos pesqueiros e marisqueiros para sua 

sobrevivência (IDEMA, 2008).  

Considerando os princípios que motivaram a sua criação, com ênfase na 

resistência da comunidade às práticas de descaracterização cultural, ambiental e de 

especulação imobiliária, a RDSEPT é reconhecida hoje como uma experiência 

exitosa de luta pela preservação dos recursos naturais disponíveis e de organização 

social. Contudo, persistem os problemas relativos à ampliação das edificações 

existentes e às novas construções na Reserva, o que nos levou a questionar: de que 

forma os instrumentos de uso e ocupação do solo, próprios da Política Urbana estão 

sendo definidos e implementados nos núcleos litorâneos da Reserva, considerando 

principalmente que os assentamentos se encontram em APP? Como esses 

instrumentos se definem e se relacionam com a Política Ambiental?  

Considerando o exposto, admitiu-se como hipótese que os principais 

instrumentos e mecanismos de regulação do solo urbano, no nível da Política 

Urbana ou estão ausentes ou estão sendo implementados de forma isolada, o que 

gera conflitos e limites para a efetivação dos objetivos da Política Ambiental em 

curso na Reserva.   

Para a verificação dessa hipótese, considerou-se relevante a compreensão 

dos instrumentos de Política Urbana e Ambiental à luz da dinâmica de consolidação 

e expansão dos assentamentos. Assim, definiu-se como objeto de estudo os 

instrumentos e mecanismos de aplicação da legislação urbana e a ambiental em 

suas relações com os elementos da estrutura urbana dos assentamentos litorâneos 

de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho. 

O objetivo principal é identificar convergências e lacunas entre a Política 

Urbana e a Ambiental na Reserva (RDSEPT), considerando-se o processo de 

formação e crescimento dos assentamentos Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho. 

Especificamente busca-se: a) Caracterizar a legislação urbana e ambiental que 

incide sobre a área de estudo; b) Identificar o processo de formação e crescimento 

dos assentamentos, através da análise morfológica; c) Caracterizar as redes de 

infraestrutura urbana instaladas; d) Conhecer o perfil socioeconômico das 

comunidades; e) Caracterizar a base físico/ambiental da área de estudo; f) Identificar 

os principais conflitos fundiários a partir da relação entre a legislação urbana e a 

ambiental. 
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No campo teórico conceitual são referências os estudos sobre a dinâmica das 

populações que vivem em áreas de interesse ambiental abordados por Antonio 

Carlos Diegues e sobre conflitos socioambientais presentes nas obras de Henri 

Acselrad. Com esse mesmo enfoque, mas com ênfase na dimensão urbanística, 

destacam-se as pesquisas de Maria Lucia Refinetti Martins e Laura Machado de 

Melo Bueno que trabalham com ocupações em Áreas de Preservação Permanente 

por assentamentos precários e as análises de Ermínia Maricato sobre a questão, 

assinalando a fragilidade histórica dos processos de regulação do solo urbano e a 

ausência de conexão entre os instrumentos e mecanismos de gestão definidos no 

âmbito das Políticas Ambiental e Urbana. No campo legal os conceitos de direitos 

urbanísticos e ambientais abordados por Edésio Fernandes foram de suma 

importância para a compreensão dos instrumentos jurídicos abordados. Com relação 

à morfologia urbana, desenho urbano e infraestrutura urbana são referências os 

conceitos desenvolvidos por Philippe Panerai. 

Dentre os procedimentos metodológicos destacam-se os levantamentos da 

base documental que nortearam o estudo sobre os instrumentos da Política Urbana 

e da Ambiental. Nesse sentido destacam-se: a) Legislação Urbana: Estatuto da 

Cidade, Plano Diretor (instrumentos e mecanismos de regulação do solo urbano); b) 

Legislação Ambiental: Código Florestal, Resoluções CONAMA, SNUC, dentre 

outros. 

Para a análise dos elementos da estrutura urbana e ambiental tomou-se como 

referência as seguintes variáveis e indicadores: morfologia (evolução urbana, 

traçado e parcelamento, tipologia dos elementos urbanos com destaque para os 

padrões de uso e ocupação do solo e sistemas de espaços livres); suporte de 

infraestrutura (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos, 

fornecimento de energia elétrica); característica físico-ambiental (geologia, 

geomorfologia, áreas de preservação permanente). Buscando compreender o perfil 

socioeconômico dos moradores verificaram-se, principalmente, níveis de renda, 

ocupação predominante, situação fundiária e aspectos tradicionais da relação da 

população local com o meio. 

A base de mapeamento contou com imagens QUICKBIRD (2005) da área de 

estudo e trabalhadas na escala 1:2.000 através da digitalização das edificações, vias 

e demais elementos urbanos e componentes ambientais no programa AUTOCAD. A 
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partir dessa digitalização foram realizados levantamentos em campo do uso do solo, 

tipologias urbanas e edilícias e infraestrutura. A documentação fotográfica foi de 

suma importância para a análise das ocupações e suas relações com o território e a 

paisagem. Através de conversas com moradores locais puderam-se apreender 

dados da história local e do processo de ocupação da área.  

Dentre os documentos oficiais produzidos sobre a Reserva utilizou-se como 

base principal de estudo o Relatório Técnico para o Plano de Manejo da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, produzido através do 

convênio IDEMA/FUNDEP, de agosto de 2008, que auxiliou na caracterização da 

base físico-ambiental da área de estudo, através das análises e mapeamentos 

georreferenciados, realizados a partir de imagens IKONOS de 2001 e QUICKBIRD 

de 2005, na escala 1:10.000, bem como na caracterização do perfil socioeconômico 

das comunidades da Reserva. 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo aborda-

se a relação existente entre os processos relacionados ao modelo de 

desenvolvimento econômico que orientou o processo de urbanização nas cidades 

brasileiras e as ocupações em áreas protegidas. Apresenta-se uma reflexão sobre 

como a ocupação do solo urbano, através das relações de mercado informais, está 

intrinsecamente associada ao avanço sobre áreas de proteção ambiental, 

percebendo-se uma oposição entre valores ambientais e valores sociais, que se 

refletem na construção do Direito Ambiental e do Direito Urbanístico, sendo que a 

temática da sustentabilidade surge como elo desses valores. Nesse capítulo discute-

se o ideário do desenvolvimento sustentável através da reconstrução do conceito na 

visão de diferentes autores, evidenciando-se quais as relações da sustentabilidade 

com as unidades de conservação e como a Política Urbana e a Política Ambiental 

interagem segundo a visão socioambiental. 

No segundo capítulo apresentam-se os instrumentos da Política Urbana e da 

Política Ambiental no contexto da RDSEPT e as estratégias do planejamento 

ambiental que estão sendo aplicadas na área.  

No terceiro capítulo aborda-se a dinâmica de consolidação e expansão dos 

assentamentos litorâneos da RDSEPT, através do estudo dos elementos da 

estrutura urbana e ambiental, buscando identificar os principais conflitos entre a 

dinâmica urbana e a dos espaços naturais. 
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No quarto capítulo coloca-se a discussão sobre os dilemas da Política 

Ambiental na RDSEPT, visto que os mecanismos e instrumentos de regulação do 

solo urbano no âmbito da Política Urbana, quando ausentes, geram conflitos e 

limites com os objetivos de preservação dos espaços naturais. Identifica-se, 

portanto, que a definição dos instrumentos de Política Urbana e a sua integração 

com a Política Ambiental na abordagem das questões relativas ao uso e ocupação 

do solo de assentamentos implantados em áreas protegidas é indispensável para 

que se possam atingir os objetivos de proteção ambiental definidos para as 

Unidades de Conservação.  

Por fim, nas considerações finais, ressalta-se a importância da investigação 

de métodos de regulação, desenho urbano/ambiental e aplicação de tecnologias 

alternativas e adaptadas a ambientes com fragilidade ambiental que possam orientar 

as intervenções na Reserva, visto que a subsistência das comunidades, assim como 

seus costumes, formas de organização social e de construção do seu habitat são 

comprometidos frente aos processos de degradação ambiental ocasionados pela 

ocupação urbana. 
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CAPÍTULO 1 - OCUPAÇÃO EM ÁREAS AMBIENTALMENTE SENSÍVEIS E A 

QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

 

Em qualquer parte do mundo, a exclusão social tem um componente 
ambiental, mas é nas cidades do 3º mundo que a concentração de pobreza 
no território se mostra mais claramente: nas periferias urbanas loteadas 
ilegalmente, nas favelas onde moram mais de 5 milhões de brasileiros, nos 
cortiços localizados em áreas centrais degradadas [...] a segregação 
ambiental implica em transporte precário, saneamento deficiente, drenagem 
inexistente, dificuldade de abastecimento doméstico, difícil acesso aos 
serviços de saúde, maior exposição ás enchentes e risco de vida por 
desmoronamentos etc. (MARICATO, 1994, p.2) 

 

1.1 Como o processo de ocupação em áreas protegidas se tornou 
“problema” 

 

Grande parte das áreas de proteção ambiental nas cidades brasileiras 

apresenta algum nível de comprometimento devido à ocupação por parte da 

população de baixa renda que não possui condições de acesso a terra urbanizada e 

de condições dignas de moradia. O crescimento dos assentamentos irregulares 

informais, dentre eles as favelas, os cortiços, os loteamentos irregulares, em sua 

maioria, constituíram-se fora dos padrões das legislações urbanísticas e ao largo 

das normas ambientais, ocupando margens de cursos d’água, topos de morros e 

dunas, geralmente em terras públicas, através da posse ou invasão. Os problemas 

socioambientais advindos desse processo colocam muitas vezes em risco a vida 

humana, seja através do efeito de enchentes periódicas e deslizamentos de morros 

sobre as edificações, ou pela contaminação da rede hídrica, pela ausência de 

sistemas de saneamento, dentre outros riscos.  

Essa situação de degradação ambiental ocorre de modo generalizado nas 

cidades brasileiras, agravando-se nas metrópoles, mas pode ser percebida em 

cidades menores, que repetem a mesma forma predatória de ocupação do solo, com 

devastação da vegetação, movimentos de terra inadequados, impermeabilização da 

superfície, comprometimento da rede hídrica por esgotos domésticos ou industriais e 

lixo sólido, aterramento de mangues, execução de avenidas em fundos de vales com 

canalização fechada de córregos. “Invariavelmente essa ocupação pobre e sem 

recursos, ignorada pelo próprio Poder Público, é predatória ao meio físico e quem 
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mais vai sentir seus efeitos negativos são principalmente seus próprios ocupantes” 

(MARICATO, 1994, p.4). 

Bueno avalia que as favelas e assentamentos precários apresentam 

problemas ambientais muito graves, com conseqüências para a saúde e para a 

manutenção da própria vida de seus habitantes, acarretando custos econômicos por 

gastos com remédios, perda de produtividade no trabalho e perda de bens quando 

da ocorrência de desastres, quais sejam: 

 

 Problemas sanitários e desconfortos relacionados à inexistência ou 
precariedade dos serviços de abastecimento de água e de coleta de 
esgotos e de lixo e às dificuldades dos acessos; 

 O problema do conforto térmico e da salubridade das edificações, 
relacionado à precariedade das construções - inexistência de aberturas para 
entrada de luz e aeração das casas e falta de insolação devido à grande 
densidade habitacional; 

 Existência de áreas de risco de acidentes – inundações, 
desbarrancamentos, deslizamento de encostas. (BUENO, 2000, p.302) 

 

A reflexão sobre os conflitos ocasionados por ocupações precárias em áreas 

protegidas não pode estar dissociada dos processos relacionados ao modelo de 

desenvolvimento econômico, que orientou o processo de urbanização nas cidades 

brasileiras. Essa condição de ocupação reflete os efeitos do modelo urbano-

industrial intensivo e predatório que caracteriza a urbanização de nossas cidades, 

direcionado pelas forças do mercado e pela ação elitista e excludente do Estado, 

que não propicia condições de acesso à terra urbana e à moradia para grande parte 

da população, gerando processos de segregação urbana e degradação ambiental 

(FERNANDES, 2002).  

Os resultados desse modelo estão postos, com cerca de 80% da população 

total vivendo em áreas urbanas, com a marcante presença de assentamentos 

populares e precários, notadamente nos lugares ambientalmente frágeis, pois 

representam a única alternativa de moradia de enorme parcela da população 

(MARTINS, 2006).  

O conceito fundamental que caracteriza a urbanização sob o capitalismo 

refere-se à questão da propriedade privada e do valor do solo. A questão da terra 

como mercadoria fundamenta-se nas teorias marxistas, a partir das quais 

pensadores como Lefebvre (2008) vão refletir sobre as contradições do espaço, 
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como nos textos publicados com base nos Seminários sobre o espaço, realizados 

em 1972: 

 

[...] a classe dominante dispõe de um duplo poder sobre o espaço; primeiro, 
pela propriedade privada do solo, que se generaliza por todo o espaço, com 
exceção dos direitos das coletividades e do Estado. Em segundo lugar, pela 
globalidade, a saber, o conhecimento, a estratégia, a ação do próprio 
Estado. Existem conflitos inevitáveis entre esses dois aspectos, e 
notadamente entre o espaço abstrato (concebido ou conceitual, global e 
estratégico) e o espaço imediato, percebido, vivido, despedaçado e vendido. 
No plano institucional, essas contradições aparecem entre os planos gerais 
de ordenamento e os projetos parciais dos mercadores do espaço. 
(LEFEBVRE, 2008, p. 57) 

 

Esse poder das classes dominantes sobre o espaço gera processos de 

segregação que, como analisa Villaça (2003), é uma forma de exclusão social que 

apresenta uma dimensão espacial. Sendo um mecanismo de dominação e exclusão, 

impede ou dificulta o acesso dos segregados aos serviços e benefícios, sejam estes 

públicos ou privados. Essa segregação espacial urbana se manifesta através da 

acessibilidade, seja pela terra, pelos transportes, pelos serviços, pelo lazer. 

Villaça reflete que “a terra e sua propriedade privada colocam-se como 

questões fundamentais para o equacionamento do problema da habitação sob o 

capitalismo” (VILLAÇA, 1986, p.3).  A propriedade privada da terra foi reforçada pelo 

capitalismo, que a transformou em mercadoria, por isso a terra tem um preço, cujo 

valor está intrinsecamente associado a sua localização. Preços mais altos são 

atribuídos aos locais com acessibilidade aos pontos mais valorizados da cidade, ou 

seja, aqueles aos quais as classes de mais alta renda e suas atividades econômicas 

conferem importância. O preço da terra urbana decorre, em primeiro lugar, de sua 

acessibilidade e em segundo lugar, dos serviços públicos de que dispõe (VILLAÇA, 

1986). 

Abramo (2003) considera que o acesso à terra urbana para as camadas 

sociais mais pobres se dá a partir de três grandes lógicas: a lógica do Estado, que 

define a forma, a localização e o público-alvo que terá acesso a terra urbana; a 

lógica de mercado seja ele formal, quando o objeto está inscrito na normalidade 

jurídica e urbanística ou informal ou quando o objeto transacionado não se enquadra 

nos requisitos normativos e jurídicos; e a lógica da necessidade, motivada pela 

condição de pobreza que não permite o acesso ao mercado e pela carência 
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institucional em oferecer uma alternativa. Nas grandes cidades da América Latina o 

solo urbano foi ocupado segundo a lógica da necessidade através de relações de 

mercado informais. 

Segundo Bonduki, embora a questão habitacional no Brasil fosse 

reconhecida como um problema de Estado, tanto na era Vargas, quanto no 

tumultuado período de 1961 a 1964, “interesses contraditórios presentes nos 

governos populistas, descontinuidade administrativa e falta de prioridade impediram 

a implementação de uma política de habitação social de maior alcance.” (BONDUKI, 

1998, p.100). 

Em 1964, com a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH) estruturou-

se pela primeira vez no país uma verdadeira política habitacional. No entanto, esse 

modelo de política habitacional, caracterizado pelo financiamento ao produtor e no 

equilíbrio financeiro do sistema, não possibilitou o acesso à moradia de grandes 

contingentes da população que não dispunham da renda mínima para ter acesso ao 

financiamento. Essa população, sem alternativas, continuou a autoempreender sua 

casa, como vinha fazendo desde a crise de moradia dos anos de 1940, de modo 

cada vez mais improvisado, em loteamentos precários ou favelas (BONDUKI, 1998). 

“Quanto mais esse processo informal de “resolução” do problema 

habitacional avançou, [...] mais fortemente passou a atingir regiões localizadas em 

áreas de proteção ambiental, como mananciais, mangue, beira de córregos e 

encostas” (BONDUKI, 1998, p. 320). 

Após o fim do BNH, em 1986, houve uma posterior desestruturação da 

política habitacional em nível nacional, só retomada em 2003, com a criação do 

Ministério das Cidades, longa demanda do campo da reforma urbana (BUENO e 

CYMBALISTA, 2007). 

Na busca do enfrentamento da questão da propriedade privada da terra 

urbana e da incipiência de soluções através do Estado, há que se destacar as lutas 

por direitos sociais e melhores condições de moradia que mobilizaram a sociedade 

civil no inicio dos anos de 1980, no âmbito do Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana. Com a criação do Fórum Nacional de Reforma Urbana, formado por 

entidades representativas dos movimentos sociais, organizações não 

governamentais, entidades de pesquisa e técnicos ligados à área do planejamento 
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urbano, as primeiras propostas do Movimento foram expressas na Emenda Popular 

de Reforma Urbana que definiu como princípios que o Estado fica obrigado a 

assegurar os direitos urbanos a todo cidadão, a propriedade deve cumprir uma 

função social, todos têm direito à cidade, sendo que a gestão da cidade deve ser 

realizada de forma democrática. Essas propostas deram forma à noção do direito à 

cidade, entendido como a idéia de construção de uma ética urbana fundamentada 

na justiça social e na cidadania.  

Essas lutas repercutiram na definição do princípio da função social da 

propriedade na Constituição Federal de 1988, através dos artigos 182 e 183 e na 

aprovação do Estatuto da Cidade - Lei 10.257/2001. No entanto, no contexto da 

realidade brasileira, mesmo com as garantias constitucionais da função social da 

propriedade asseguradas pela Constituição, as relações de produção do espaço 

urbano continuam perversas e “dominadas” pelo capital imobiliário, pois a afirmação 

da noção da função social da propriedade e da cidade tem sido comprometida pela 

expansão do ideário neoliberal e das correspondentes estratégias de privatização, 

reforçando o modelo do direito pleno da propriedade individual imobiliária 

(FERNANDES, 2004). 

Acselrad nos propõe a reflexão sobre a construção de um novo modo de 

regulação urbana, próprio às novas condições de vigência da ‘cidade máquina de 

crescimento’ e da ‘marginalidade avançada’ através das quais se tem espacializado 

a acumulação flexível: 

 
As condições de reprodução do capital são menos coordenadas pelo 
Estado central e os poderes locais atribuem a si um papel mais próprio nas 
estratégias de desenvolvimento. Os processos econômicos catalizados pelo 
chamado ‘empreendedorismo urbano’, por sua vez, passam a subordinar as 
políticas sociais, assegurando um fornecimento fragmentado e desigual dos 
bens de consumo coletivo, tendo por base os critérios renovados de 
desempenho econômico. Instaura-se então o que Harvey chamou de 
‘reversão competitiva’, onde não mais o capital busca vantagens 
locacionais, mas as localidades é que competem entre si oferecendo 
vantagens locacionais para atrair os capitais. (ACSELRAD, 2008, p.246) 

 

As transformações socioespaciais são orientadas pelo mercado, sendo que a 

‘flexibilização’ institucional tem favorecido fortemente os setores empresariais, 

através de mecanismos de negociação das normas urbanísticas, liberação do 

controle do uso do solo e subsídios ao investimento privado através da oferta de 

infraestrutura, terrenos etc. (ACSELRAD, 2008).  
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Para Fernandes (2002), hoje existe uma crise da noção de impacto 

socioambiental, que se deve a maneiras distintas e conflitantes pelas quais a noção 

de degradação socioambiental tem sido veiculada pelas agendas verde e agenda 

marrom das cidades5. O discurso ambientalista tem se apropriado da noção de 

impacto ambiental dissociado das considerações das questões urbanas e o que se 

percebe é uma oposição de valores ambientais e valores sociais, sendo que a noção 

de impacto socioambiental tem sido cada vez mais reduzida a uma dimensão técnica 

e instrumental. Considera que o conflito entre os defensores da ‘agenda verde’ do 

meio ambiente e os defensores da ‘agenda marrom’ das cidades, tem-se traduzido 

também no crescimento paralelo e antagônico de dois ramos do Direito Publico 

brasileiro, quais sejam, o Direito Ambiental e o Direito Urbanístico.  

 

Infelizmente, tais grupos têm sido cada vez mais insensíveis um para com 
as demandas do outro, o que, dentre outros problemas, tem gerado 
decisões judiciais conflitantes, que vão da determinação de remoção de 
milhares de famílias sem uma maior preocupação com sua necessidades de 
moradia, a recentes decisões judiciais tomadas em prol dos moradores sem 
uma maior preocupação com valores ambientais. De modo geral, pode-se 
dizer que os urbanistas tem feito um esforço maior de inserção de uma 
preocupação ambiental em suas propostas, do que os ambientalistas tem 
feito no que toca ao reconhecimento das necessidades sociais de moradia, 
sobretudo dos grupos mais pobres. (FERNANDES, 2002) 

 

Pensar sobre o tema ambiental nas cidades brasileiras, segundo Martins 

(2006), implica em discutir a questão do modelo de desenvolvimento e de 

desenvolvimento urbano. A sustentabilidade vista como um padrão de 

desenvolvimento urbano socialmente justo, ambientalmente equilibrado ou 

economicamente equilibrado, pressupõe a formulação de várias questões e a 

análise dos diversos atores envolvidos. 

Segundo os artigos 23 e 30 da Constituição Federal, cabe respectivamente 

aos três níveis de governo “proteger o meio ambiente, promover programas de 

construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 

básico” e aos municípios a obrigação “de promover o adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano”. 

                                                 
5
 Os princípios da Agenda 21 foram consolidados em agendas específicas, sendo a Agenda Verde 

relacionada às florestas, biodiversidade e recursos genéticos, a Agenda Azul aos recursos hídricos e 
a Marrom ao ecossistema urbano. 
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Martins (2006) avalia que os instrumentos e procedimentos para que se 

garanta a aplicabilidade das leis ficam a cargo dos licenciamentos e da fiscalização 

exercidas pelos estados e municípios, mas na prática, grande parte dos problemas 

existentes diz respeito à própria capacidade de organização e funcionamento dos 

órgãos responsáveis em suas diversas escalas. As sobreposições de atribuições e a 

compartimentação das responsabilidades entre regulamentação e licenciamento, 

bem como a incapacidade de se promover uma fiscalização adequada e eficiente, 

leva a elaboração de normas e condições que se tornam de difícil aplicação no 

contexto social e institucional existente.  

Fernandes (2002) também considera que os problemas existentes refletem 

uma capacidade institucional insuficiente das agências públicas para a 

implementação e monitoramento de programas, bem como a falta de coordenação 

entre os níveis de governo, sendo que a implementação de condições adequadas de 

aplicação das leis depende da criação de melhores mecanismos de administração 

pública e um sistema judicial mais eficiente.  

Para Costa e Braga, a questão não se resume tão somente a falta de 

integração entre as políticas urbana e ambiental, mas compreende também “a 

existência de objetivos e lógicas contraditórias entre as diferentes políticas 

formuladas e implementadas no interior do Poder Público” (COSTA E BRAGA, 2004, 

p. 204). No nível local, a Política Ambiental é pensada de forma dissociada das 

demais políticas econômicas, sociais e setoriais, restringindo-se a responsabilidade 

do órgão ambiental, na maior parte dos casos, à gestão dos espaços verdes 

urbanos e à fiscalização de fontes poluidoras. 

Como reflete Maricato (1994), passar do discurso à prática na busca de um 

ambiente socialmente justo e ecologicamente equilibrado implica em uma revisão 

radical das bases econômicas, políticas e ideológicas que caracterizam o 

desenvolvimento urbano no Brasil. Incorporar essa prática no desenvolvimento de 

Políticas Públicas e ao cotidiano da sociedade brasileira depende fundamentalmente 

dos governos, cuja responsabilidade é central no processo. 

Os assentamentos informais em áreas protegidas refletem as condições 

sociais, econômicas e políticas que conduziram as comunidades a esse tipo de 

ocupação e que não se coadunam com os padrões urbanísticos definidos como 

adequados pela legislação urbanística e, tampouco, com a legislação ambiental 
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vigente. O que se coloca em pauta na discussão entre essa oposição de valores 

ambientais e sociais é a questão do direito a cidade, sendo o tema da 

sustentabilidade central na abordagem das questões urbanas e ambientais.  

Nesse sentido, é preciso compreender o que se denomina como 

desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade e quais os caminhos de sua 

aplicabilidade de fato. 

 

 

1.2 Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade: definições e 
contradições 

 

Para compreender a temática da sustentabilidade faz-se necessário recuperar 

a construção do conceito a partir da visão de diferentes autores. 

Em 1968, uma reunião de notáveis, que passou a ser conhecida como o 

‘Clube de Roma’, reuniu especialistas de diversos países e áreas de conhecimento: 

biológica, econômica, social, política e industrial para discutir o uso dos recursos 

naturais e o futuro da humanidade. Ao final dessa reunião produziu-se um relatório 

chamado ‘Limites de Crescimento’, que introduziu um novo olhar sobre o valor do 

desenvolvimento econômico, despertando a necessidade de se repensar os limites 

do crescimento econômico e da esgotabilidade dos recursos naturais (SANTOS R., 

2004).  

Porém, a questão ambiental no século XX só passou a ter visibilidade pública 

a nível mundial a partir da 1ª Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, em 

Estocolmo, no ano de 1972, que difundiu a crítica ambientalista ao modo de vida 

contemporâneo e passou a tratar o meio ambiente como bem comum (JACOBI, 

1999).  

Em 1973, surge o conceito de ecodesenvolvimento, caracterizando-se como 

uma concepção alternativa de política de desenvolvimento. As formulações teóricas 

do ecodesenvolvimento, concebidas por Ignacy Sachs, pressupõem a existência de 

cinco dimensões: a sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica, a 

sustentabilidade ecológica, a sustentabilidade espacial e a sustentabilidade cultural. 

O ecodesenvolvimento se apresentava como uma alternativa a ordem econômica 

internacional, propondo ações que explicitavam a necessidade de se tornar 



 

 

27 

compatível a melhoria da qualidade de vida com a preservação ambiental (JACOBI, 

1999). 

Em 1987, retoma-se o debate sobre a questão ambiental com a publicação do 

Relatório Brundtlandt6 que se torna um marco conceitual na discussão do 

desenvolvimento sustentável, concebido como aquele que satisfaz as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades. Ao menos na teoria, introduz uma dimensão ética e política 

ao desenvolvimento, como sendo um processo de mudança social que implica 

transformações das relações econômicas e sociais (Diegues, 1992).  

As premissas sobre desenvolvimento sustentável conduziram todo o debate 

em torno das questões ambientais na Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992. O desenvolvimento sustentável 

passa a ser uma meta, compromisso firmado pelas Nações através da assinatura da 

Agenda 21, que estabelece um pacto pela mudança do padrão de desenvolvimento 

global para o século XXI, em que predomine o equilíbrio ambiental e a justiça social. 

Acselrad (2008) considera que o que se encontra em pauta na discussão da 

sustentabilidade, no início do século XXI, são os processos de disputa pelo controle 

do acesso e exploração dos recursos ambientais, encontrando-se a natureza no 

interior do campo dos conflitos sociais. Segundo o autor, nas formulações teóricas a 

respeito da sustentabilidade urbana encontram-se dois tipos de tratamento: “um 

tratamento normativo, empenhado em delinear o perfil da “cidade sustentável” a 

partir de princípios do que se entende por um urbanismo ambientalizado; e um 

tratamento analítico, que parte da problematização das condições sociopolíticas em 

que emerge o discurso sobre sustentabilidade aplicado às cidades.” (ACSELRAD, 

2008, p. 245) 

Considerando o tratamento analítico dado à questão, o centro do debate 

focaliza o modo de produção capitalista e sua relação entre desenvolvimento 

econômico e natureza. 

Zhouri (2008) recupera o pensamento da Ecologia Política dos anos setenta, 

como expressão do avanço em relação às análises até então concebidas das 

                                                 
6 A primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland foi indicada pela ONU para chefiar a 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que produziu esse relatório intitulado 
como “O nosso futuro comum”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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contradições do modo de produção capitalista, em sua denúncia da alienação entre 

a sociedade industrial e a natureza. A crítica transformadora dos protagonistas 

desse movimento7
 provocou reações por parte dos defensores da industrialização, 

dando lugar a uma despolitização do debate ecológico, ao mesmo tempo em que as 

forças hegemônicas da sociedade incorporavam os temas ambientais que não 

colocavam em xeque o modelo de sociedade vigente. 

Emprestado da biologia, o termo “desenvolvimento” surgiu no século XIX e foi 

transportado para a economia, segundo a concepção de que um organismo se 

desenvolve de uma forma mais simples para outra mais madura e complexa. Essa 

noção modulou as políticas etnocêntricas do século XIX, assim como a ideologia 

desenvolvimentista do século XX, que colocou os EUA como uma forma de 

sociedade mais aperfeiçoada designando os países periféricos como 

subdesenvolvidos (ESTEVA, 1992, apud ZHOURI, 2008). 

Já o termo sustentabilidade, segundo Rodrigues (2005), surgiu como um 

mediador para se lançar uma ponte entre os desenvolvimentistas e ambientalistas. 

Para a autora, incorporar a palavra ‘sustentável’ ao ‘desenvolvimento’ tratou-se de 

um ajuste na terminologia, mantendo-se o modo de produção de mercadorias e 

atribuindo os problemas aos desvios do ‘modelo’ de cada país e não ao modo de 

produção dominante. Considera que desenvolvimento sustentável é uma idéia e não 

um conceito, e que esse ideário tem deslocado o debate da sustentabilidade a uma 

dimensão puramente técnica, ocultando os conflitos de classe e a apropriação de 

territórios. Nesse sentido, o ideário do desenvolvimento sustentável desloca os 

conflitos de classes para a idéia abstrata de gerações; desloca as formas de 

apropriação das riquezas territoriais, apropriadas privadamente, para o meio 

ambiente como bem comum. A agenda política passa a ser construída tendo como 

meta atingir o desenvolvimento sustentável, mas tendo como referencial o 

neoliberalismo.  

Para Santos e Motta (s.d.), o conceito de sustentabilidade foi colocado em 

pauta pelo movimento ambientalista adaptando-o a partir da definição criada no 

âmbito da ecologia: 

                                                 
7 

Nota de Zhouri (2008, p. 269) - Ivan Illich (1976), André Gorz (1980), Jean-Pierre Dupuy (1980), 
Cornelius Castoriadis e Daniel Cohn-Bendit (1981). 
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Inicialmente, sua utilização prestava-se a enfatizar somente a preocupação 
com uma primeira natureza, aquela dos espaços naturais, ou verdes, 
ameaçada pela degradação das águas, doces e salgadas, do solo, do ar, da 
flora e da fauna, decorrências do modelo hegemônico de valorização do 
espaço vigente em nossa sociedade... Posteriormente, o conceito se 
ampliou para além do verde, passando a ser utilizado também com 
referência a uma segunda natureza, aquela que integra os espaços que 
tiveram sua natureza transformada pela urbanização (SANTOS E MOTTA, 
s.d)  

Segundo Zhouri, “o conflito eclode quando o sentido e a utilização de um 

espaço ambiental por um determinado grupo ocorrem em detrimento dos 

significados e usos que outros segmentos sociais possam fazer de seu território, 

para, com isso, assegurar a reprodução do seu modo de vida” (ZHOURI, 2008, p. 

275). Para a autora, a Ecologia Política e os conceitos de ecodesenvolvimento 

formulados nos anos 1970, que traziam em sua essência uma crítica da alienação 

entre sociedade industrial e natureza, cederam lugar ao ‘ambientalismo de 

resultados’, a partir do final dos anos 1980, cujos impasses relativos à poluição e 

escassez de recursos para a produção industrial são incorporados como ‘variáveis 

ambientais’, de modo a não impedir o ‘desenvolvimento’. Considera que, se até o 

início dos anos 1980 prevalecia a imagem do ‘sujeito ecológico’ como um agente 

político transgressor, crítico do modo de vida industrial, da atomização e do 

consumismo, os anos 1990 consagraram a imagem do ‘ambientalista’ como 

‘especialista técnico’, conhecedor e gestor dos ‘recursos naturais’. 

Para Zhouri (2008), pensar a sustentabilidade de fato implica em uma 

mudança nos padrões de produção e consumo da sociedade e pensar em justiça 

ambiental implica em se discutir a espacialização da justiça distributiva, pois as 

vítimas das injustiças ambientais são excluídas do desenvolvimento, mas assumem 

todo o ônus que dele resulta. A luta pela justiça ambiental no Brasil significa a 

resistência dos segmentos sociais, que têm nos recursos naturais a base material de 

sua subsistência, aos processos de apropriação desses territórios pelas elites e 

grupos políticos.  

Martinez-Alier (2000) defende a tese de que a ecologia não é um movimento 

somente das sociedades desenvolvidas, mas que há uma ecologia eminentemente 

popular. Para o autor, o mundo hoje está diante de um conflito ecológico global, que 

opõe o desenvolvimento econômico, que favorece poucos, à degradação ambiental, 

que é socializada para a grande massa da população mundial. Ressalta a existência 

de um ecologismo dos pobres no mundo, que protestam contra a depredação da 
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natureza porque lhes custa a sobrevivência. Considera que o caminho para a 

sustentabilidade ecológica da economia reside na existência desse grande 

movimento de justiça ambiental. 

Considerando o tratamento normativo dado à questão, nas formulações sobre 

a sustentabilidade urbana emergem novos conceitos de planejamento e desenho 

para as cidades, como a infraestrutura verde, propostas verdes, urbanismo 

ecológico, estruturadas na ligação entre áreas verdes, infraestrutura construída e 

redes hidrológicas e de drenagem, com funções ecológicas. O planejamento com 

enfoque ambiental busca encontrar novos modelos de ocupação urbana que 

superem a reprodução dos modelos tradicionais, que se utilizam, na maioria dos 

casos, de procedimentos que desrespeitam o ambiente, como supressão da 

cobertura vegetal, impermeabilização do solo, alterações na morfologia do relevo e 

do ciclo hidrológico das bacias hidrográficas agravando o risco de enchentes e 

poluição. 

Para Mascaró (2001) estudos voltados para a qualificação do ambiente 

urbano é uma forma importante de alcançar o desenvolvimento sustentável e, a 

cidade, como resultado da ação humana, é um dos mais importantes objetos a ser 

estudado:  

 

Contradições sobre a forma da cidade mais compatível com a 
sustentabilidade ainda existem. A forma compacta é freqüentemente 
indicada como uma das mais apropriadas para o uso racional de energia e 
preservação dos recursos naturais, sendo apontadas como vantagens 
dessa forma a redução do número de viagens e conseqüente redução da 
emissão de poluentes, otimização da infraestrutura, proteção das áreas 
agrícolas rururbanas e diversidade cultural e social. Porém, desvantagens 
como o aumento da poluição, a perda de qualidade de vida e a redução de 
áreas verdes são destacadas (MASCARÓ, 2001) 

 

No documento Villes en Devenir8 (2010), especialistas afirmam que durante 

muito tempo, as ‘cidades compactas’ (condensadas e com reduzida ocupação do 

solo) foram consideradas como focos de destruição ambiental (poluição, ruído, falta 

de espaços ao ar livre), sendo que as ‘cidades jardins’ (com pouca densidade, a 

meio caminho entre cidade e campo e construídas nas periferias das cidades) foram 

                                                 
8
 Publicação da Secretaria de Assuntos Econômicos e Internacionais do Ministério Francês da 

Ecologia, do Planejamento e do Desenvolvimento Sustentáveis, que reuniu alguns dos melhores 
especialistas franceses na sua elaboração. Na edição brasileira, em CD-ROM, o título do documento 
foi traduzido como “Cidades do Futuro”. 
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responsáveis pela dispersão urbana. Esse modelo de dispersão trouxe 

desvantagens que se evidenciaram com o tempo, tanto do ponto de vista ambiental 

como econômico e social. Como resposta aos desafios ambientais uma nova forma 

de cidade vem surgindo, com distâncias mais curtas, transportes interligados e 

controle das necessidades e dos resíduos na área de energia. No entanto, a 

concretização desta cidade pressupõe uma sólida política de utilização do solo: 

reabilitação dos centros históricos deteriorados, terrenos baldios, subúrbios 

abandonados, etc. A preservação dos recursos naturais, a promoção da reciclagem 

e o desenvolvimento de energias limpas, através da elaboração de planos de gestão 

integrada e planejamento, constituem hoje desafios incontornáveis de toda cidade 

em expansão. 

Bueno (2008), na apresentação de propostas para transformação do espaço 

construído adaptado às condições ambientais que estão postas, recomenda como 

ações prioritárias: os planos de ação por microbacias; a urbanização e adequação 

de assentamentos precários e moradias para o saneamento das cidades; o controle 

da expansão urbana; a arborização urbana; a requalificação das áreas centrais; a 

reciclagem de entulho; o tratamento dos resíduos sólidos; melhorias no sistema de 

transportes públicos e uma postura de gestão urbana mais comprometida com a 

universalização dos serviços públicos urbanos e a concretização dos direitos à 

cidade e à moradia. 

A sustentabilidade, para urbanistas como Tardin (2008), ainda que carregue 

contradições pode ser traduzida em propostas de projeto:  

 

[...] a sustentabilidade, por si mesma, pode ser um objeto inalcançável, um 
mito impossível ou cheio de contradições insolúveis, embora permita 
apontar algumas saídas possíveis, criar ilusões no mínimo saudáveis, 
instigar a atitude proativa ao se sugerir propostas projetuais e não apenas a 
descrição diante da observação da realidade de nossos territórios. 
(TARDIN, 2008, p. 55) 
 

No entanto, Acselrad (2008, p.247) considera que “o planejamento urbano 

ambientalizado procura ‘re-significar’ o espaço com gestos confortadores de 

segurança e controle, dando visibilidade à natureza nas cidades e exorcizando os 

medos da destruição ecológica e da instabilização da ordem social.” Sua crítica 

reside no fato de que essa ambientalização do planejamento urbano coincide com o 

desmonte das políticas públicas destinadas a conter as desigualdades sociais. O 
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meio ambiente tornou-se uma temática unificadora, mas dentro de um contexto 

social fragmentado e a temática da sustentabilidade tem transferido as expectativas 

de bem-estar nos âmbitos da habitação, saúde e direitos sociais, para uma noção de 

meio ambiente construída como una e comum a todos. O discurso da 

sustentabilidade, para o autor, surge como um meio de instaurar consensos 

simbólicos em um quadro social urbano marcado pelas contradições da 

globalização.  

Apesar das contradições presentes na temática da sustentabilidade, o 

Estatuto da Cidade ao estabelecer diretrizes que garantam o direito a cidades 

sustentáveis através “do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 

à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações”, promove a articulação entre o direito a cidade 

e o direito ao meio ambiente por meio de ações concretas. 

Portanto, as dificuldades da gestão de assentamentos precários em áreas 

ambientalmente sensíveis e protegidas estão postas e um dos condicionantes para a 

elaboração de uma política territorial e urbana que responda aos problemas 

identificados, deve ser o de incorporar o conceito e os parâmetros de cidade 

sustentável, conforme definida no Estatuto da Cidade. Diante desse contexto, a 

criação de áreas protegidas de caráter sustentável, como prevê a legislação 

brasileira através da Lei Federal 9985/2000 que criou o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), tem a enfrentar inúmeros desafios no sentido de 

compatibilizar a proteção das áreas naturais com o desenvolvimento econômico 

próprio ao capitalismo, crescimento populacional, gestão pública e a aplicação das 

diretrizes do Estatuto em suas parcelas urbanizadas.  

 

 

1.3 As unidades de conservação e sua relação com a sustentabilidade 
 

A criação de áreas protegidas adotada no Brasil e no mundo constitui-se em 

um dos mecanismos de preservação e conservação dos recursos ambientais cujo 

objetivo reside na compatibilização do desenvolvimento socioeconômico e o 

equilíbrio ecológico, buscando a sustentabilidade ambiental (CABRAL e SOUZA, 

2002). 
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Ao se analisar as áreas institucionalmente protegidas e delimitadas segundo 

critérios de seleção predefinidos de áreas prioritárias à conservação, observam-se 

as mesmas questões socioambientais e os conflitos da legislação ambiental e 

urbana presentes nos grandes centros urbanos referentes à ocupação humana. 

Esses conflitos também se revelam nos assentamentos de comunidades tradicionais 

presentes em unidades de conservação, ainda que de maneiras distintas. Apesar 

das diferenças inerentes aos modos de produção e meios de sobrevivência, a 

dimensão urbana se faz presente, ainda que em escalas diferenciadas, acarretando 

processos semelhantes de ocupação com conseqüente degradação ambiental que 

se evidenciam nas grandes cidades. 

Lefebvre em O direito à cidade (2001) analisa a relação ‘urbanidade-

ruralidade’ através do exame do chamado ‘tecido urbano’. A sociedade e a vida 

urbana penetram nos campos, trazidas por esse tecido, como uma espécie de rede 

de malhas desiguais, despojando a vida no campo de seus elementos tradicionais. 

Quando nos distanciamos das cidades a oposição ‘urbanidade-ruralidade’ acentua-

se na percepção de suas diferenças, na busca por uma ‘natureza’ contida no nosso 

imaginário, no entanto, a oposição cidade-campo atenua-se quando se percebem os 

elementos urbanos presentes no campo. 

 Franco (2001) considera que novas formas de integração entre centros 

urbanos e regiões rurais se tornam inevitáveis no sentido de aprimorar as formas de 

ocupação e produção do espaço social, contudo, essa integração ainda permanece 

ausente no universo das preocupações ambientalistas. A dicotomia entre espaço 

construído e espaço natural não tem contribuído tanto para se pensar a ecologia nos 

ambientes urbanos, quanto para a manutenção da biodiversidade em áreas 

protegidas com ocupação humana. 

Para Diegues (2001), o modo de produção que caracteriza as formas sociais 

de produção das populações tradicionais é o da pequena produção mercantil, ou 

seja, são sociedades que garantem sua subsistência por meio da agricultura de 

subsistência, pesca artesanal, extrativismo, formas de produção em que prevalece o 

trabalho autônomo ou familiar. A longa permanência histórica desse modo de 

produção se deve ao seu sistema de produção e reprodução ecológica e social, pois 

são sociedades homogêneas e igualitárias, com pequena capacidade de 

acumulação de capital, que não propicia a emergência de classes sociais. Diegues 
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considera que na medida em que os processos fundamentais de produção e 

reprodução ecológica, social, econômica e cultural funcionam, pode-se afirmar que 

essas sociedades são sustentáveis, sendo a sustentabilidade associada a baixo 

nível de desenvolvimento das forças produtivas e respeito pela conservação dos 

recursos naturais.  

No entanto, para o autor, as populações e culturas tradicionais se acham hoje 

transformadas e um dos processos que desorganizam essas culturas reside na 

globalização ou uniformização cultural produzida pelo capitalismo e pela sociedade 

de massas, pois as culturas tradicionais não são estáticas e estão em constante 

mudança, mesmo estando inseridas dentro da pequena produção mercantil. Essa 

maior ou menor dependência do modo de produção capitalista tem levado à maior 

ou menor desorganização das formas pelas quais o pequeno produtor trata o mundo 

natural e seus recursos. 

Diegues (2001) considera que, hoje, no Brasil, todas as comunidades 

tradicionais se encontram articuladas e dependentes da formação social capitalista, 

com muitos de seus moradores saindo de seus povoados para trabalhar na cidade. 

Em outros casos, há resistência maior à penetração das relações sociais capitalistas 

com a organização de movimentos sociais, onde a reconquista de seu território e 

espaço de reprodução social lhes permite controlar os processos de mudança 

tecnológica.  

 

A expansão de economias de mercado baseadas em alta produtividade e 
consumo se deu, com maior ou menor intensidade, em todas as regiões da 
terra, com efeitos negativos e habitualmente devastadores sobre as 
populações humanas que mais dependiam e habitavam ecossistemas 
frágeis (florestas tropicais, savanas, mangues), causando, ao mesmo 
tempo, empobrecimento social e degradação ambiental. Em muitos casos, 
sistemas tradicionais de manejo altamente adaptados a ecossistemas 
específicos caíram em desuso, seja pela introdução da economia de 
mercado, pela desorganização ecocultural, seja por substituição por outros 
sistemas chamados "modernos", impostos de fora das comunidades. 
(DIEGUES, 2001, p.97) 

 

O conseqüente empobrecimento dessas populações tradicionais, como fruto 

desses processos, e muitas vezes a miséria extrema associada à perda de direitos 

históricos sobre áreas em que viviam, tem levado muitas comunidades de 

moradores a explorar inadequadamente os recursos naturais (DIEGUES, 2001).  
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No sentido de compreender o processo de criação de Unidades de 

Conservação e sua relação com as ocupações humanas em seu interior devemos 

nos remeter à sua origem histórica, que teve início com a instituição do Parque 

Nacional de Yellowstone, em 1872, nos Estados Unidos, que refletia a idéia de que 

as belezas naturais do país fossem mantidas para o usufruto de todos e desta forma 

protegidas da exploração por poucos indivíduos (MORSELLO, 2001).  

Diegues (2001, p. 11) coloca que “os preservacionistas americanos, partindo 

do contexto de rápida expansão urbano-industrial dos Estados Unidos, propunham 

“ilhas” de conservação ambiental, de grande beleza cênica, onde o homem da 

cidade pudesse apreciar e reverenciar a natureza selvagem. Desse modo, as áreas 

naturais protegidas se constituíram em propriedade ou espaços públicos”  

A evolução desse conceito originou os sistemas de Unidades de Conservação 

que se reproduziram mundialmente, acrescidos de novos propósitos, como a 

conservação de espécies e habitats. Com o desenvolvimento econômico mundial e 

conseqüente destruição e transformação dos ambientes naturais, as áreas 

protegidas passaram a desempenhar um papel de proteção ao avanço do 

desenvolvimento sobre as áreas naturais (MORSELLO, 2001). 

 

Esses lugares paradisíacos serviriam também como locais selvagens, onde 
o homem pudesse refazer as energias gastas na vida estressante das 
cidades e do trabalho monótono. Parece realizar-se a reprodução do mito 
do paraíso perdido, lugar desejado e procurado pelo homem depois de sua 
expulsão do Éden. Esse neomito, ou mito moderno, vem impregnado, no 
entanto, do pensamento racional representado por conceitos como 
ecossistema, diversidade biológica etc. Como afirma Morin (1986), o 
pensamento técnico-racional, ainda hoje se vê parasitado pelo pensamento 
mítico e simbólico. (DIEGUES, 2001, p. 13) 

 

Na realidade dos países tropicais, a transposição desse conceito de espaços 

naturais vazios em que não se permite a presença de moradores acarretou graves 

conflitos com as populações indígenas e outros grupos tradicionais habitantes 

dessas áreas. Essas populações desenvolveram, por séculos, formas de 

apropriação dos espaços e recursos naturais através de engenhosos sistemas de 

manejo da fauna e da flora que têm garantido a diversidade biológica das regiões 

que habitam. A imposição de uma natureza selvagem intocada e de espaços 

públicos sobre os espaços comunitários, em muitos casos têm acarretado a 
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expulsão dos moradores tradicionais de seus territórios ancestrais, como exige a 

legislação referente às unidades de conservação restritivas (DIEGUES, 2001).  

Segundo Morsello (2001) atualmente existem princípios científicos e métodos 

aplicados para a seleção de áreas protegidas, que envolvem aspectos ecológicos, 

econômicos e político-institucionais. No entanto, grande parte das UCs de uso 

indireto9 ou de proteção integral (que não permitem a presença de comunidades em 

seu interior) foi instituída, criando situações de conflito com as populações 

residentes. Segundo dados do IBAMA, a presença de comunidades é registrada em 

51% dos parques nacionais, 26% das Reservas Biológicas e 28% das Estações 

Ecológicas, sendo que povos indígenas e outras comunidades extrativistas são os 

principais habitantes dessas áreas. O que torna essa situação mais conflitante é o 

fato de que a presença de populações no interior de UCs de uso indireto constitui-se 

em uma ilegalidade, o que transforma o problema em uma questão muito mais de 

conteúdo político do que propriamente técnico e científico. 

Muitas UCs foram criadas e impostas às populações rurais com uma série de 

efeitos negativos, como a restrição dos acessos aos recursos tradicionalmente 

utilizados, desorganizando a economia local e destruindo a cultura local em 

conseqüência do turismo. A seleção e delimitação de UCs não encerram o problema 

de sua conservação, pois o mesmo processo de desenvolvimento que é responsável 

pela necessidade de sua instituição é a origem dos problemas que as atingem após 

sua criação (MORSELLO, 2001). 

Para Diegues (2001, p. 65), “a criação de áreas naturais protegidas em 

territórios ocupados por sociedades pré-industriais ou tradicionais é vista por essas 

populações locais como uma usurpação de seus direitos sagrados a terra onde 

viveram seus antepassados, o espaço coletivo no qual se realiza seu modo de vida 

distinto do urbano-industrial”. Para o autor, existe uma visão conflitante entre o 

espaço público e o espaço comunitário, segundo perspectivas distintas e até 

                                                 
9
 Segundo o art. 7º do SNUC as Unidades de Conservação dividem-se em dois grupos, com 

características específicas:  
I - Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza, sendo admitido apenas 
o uso indireto dos seus recursos naturais, quais sejam: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque 
Nacional; Monumento Natural; Refúgio de Vida Silvestre. 
II- Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza com 
o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais, quais sejam: Área de Proteção Ambiental; 
Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável; Reserva Particular do Patrimônio Natural.  
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opostas: a do Estado, representando interesses das populações urbano-industriais, 

e a das sociedades tradicionais, sendo que o conceito implícito nos objetivos da 

criação de áreas protegidas é o de que as sociedades tradicionais deveriam 

‘sacrificar-se’ para dotar as populações urbano-industriais de espaços naturais, de 

lazer e ‘contato com a natureza selvagem’, ou segundo uma versão mais moderna, 

proteger a biodiversidade. 

Um elemento importante na relação entre populações tradicionais e a 

natureza, segundo Diegues, é a noção de território: “O território depende não 

somente do tipo do meio-físico, mas também das relações sociais existentes. [...] A 

exploração de habitats diversos exige não só um conhecimento aprofundado dos 

recursos naturais, das épocas de reprodução das espécies, mas a utilização de um 

calendário complexo dentro do qual se ajustam, com maior ou menor integração, os 

diversos usos dos ecossistemas” (DIEGUES, 2001, p. 83 e 84).  

O território das sociedades tradicionais difere das sociedades urbanas 

industriais, pois é descontínuo e marcado por espaços aparentemente vazios, visto 

que são utilizados somente em algumas estações do ano. A ausência de 

compreensão desses territórios leva as autoridades da conservação a declará-los 

parte das unidades de conservação por não serem utilizados o que ocasiona, muitas 

vezes, parte dos conflitos existentes entre as sociedades tradicionais e as 

autoridades conservacionistas (DIEGUES, 2001).  

Segundo Diegues, as culturas e sociedades tradicionais se caracterizam pela: 

 

a) dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os 
recursos naturais renováveis a partir dos quais se constrói um modo de 
vida;  

b) conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se reflete 
na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos 
naturais. Esse conhecimento é transferido de geração em geração por 
via oral;  

c) noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz 
econômica e socialmente;  

d) moradia e ocupação desse território por várias gerações, ainda que 
alguns membros individuais possam ter-se deslocado para os centros 
urbanos e voltado para a terra de seus antepassados;  

e) importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de 
mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica 
uma relação com o mercado;  

f) reduzida acumulação de capital;  
g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às 

relações de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades 
econômicas, sociais e culturais;  
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h) importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à 
pesca e atividades extrativistas;  

i) a tecnologia utilizada é relativamente simples, de impacto limitado 
sobre meio ambiente. Há reduzida divisão técnica e social do trabalho, 
sobressaindo o artesanal, cujo produtor (e sua família) domina o 
processo de trabalho até o produto final;  

j) fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder dos 
centros urbanos;  

k) auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma 
cultura distinta das outras. (DIEGUES, 2001, p. 87) 

 

A tradição tem um papel importante a desempenhar, pois ao se respeitar o 

trabalho de gerações anteriores, as novas gerações podem alcançar progressos 

significativos na solução de problemas. A tradição é um meio de proteção da cultura 

e quebrá-la intencionalmente numa sociedade basicamente tradicional é “uma 

espécie de assassinato cultural.” (FATHY, 1982, p.40). 

Para Pelli (1990) as tecnologias simples e de baixo impacto, ou tecnologias 

autóctones, possuem normas próprias de equilíbrio entre recursos – atores – 

procedimentos – produtos – meio ambiente e apresentam características que são de 

suma importância para a reflexão integradora de contribuições para novas 

estratégias. Para o autor, a crescente consciência, a nível mundial, sobre a relação 

destrutiva entre sociedade e natureza implícita no modelo de vida e desenvolvimento 

vigentes em nossa atual civilização, tem levado técnicos, teóricos e expressivos 

movimentos de opinião a revalorizar os sistemas tecnológicos autóctones, ao invés 

de considerá-los como modelos arcaicos e obsoletos, a serem superados e 

substituídos por estruturas ‘modernas’. 

A criação de áreas protegidas, para Diegues (2001), deve ser pensada como 

espaços territoriais onde a relação mais harmoniosa entre o homem e a natureza 

seja afirmada positivamente, de forma a beneficiar as populações locais, e não de 

forma excludente como prevê a legislação de parques e reservas. As unidades de 

conservação devem oferecer condições para que as formas tradicionais de manejo 

dos recursos naturais sejam valorizadas, renovadas e reinterpretadas. 

Além dos conflitos evidenciados em áreas de proteção integral, os conflitos de 

ocupação em áreas ambientais evidenciam-se também nas áreas protegidas da 

categoria sustentável, como as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS) delimitadas em áreas com grandes 

contingentes populacionais.  
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O caso de Jericoacoara, no Ceará, é ilustrativo, dentre muitos outros no 

Brasil, em como os moradores tradicionais da região, impactados pelo turismo, 

buscam a reconstrução de seu território e de sua identidade, conforme demonstra 

artigo de Fonteles (2005). Transformada em Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável – APA, em 1984, Jericoacoara convive com um fluxo turístico intenso, 

com a instalação de bares, restaurantes e pousadas que alteraram bruscamente a 

vida cotidiana dos moradores locais.  

A pesca, que era sua principal atividade econômica, foi substituída por 

ocupações de garçons, arrumadeiras, vendedores. O uso e a ocupação do solo por 

novos habitantes que se instalam na região através da aquisição das terras da 

população local, além de provocarem sua expulsão para locais mais distantes, 

geram um “crescimento desordenado, com edificações destoantes da arquitetura 

vernacular.” (FONTELES, 2005, p.50).  

Por outro lado, o SNUC (2000) define para as unidades de conservação da 

categoria sustentável o objetivo básico de compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, mas são exatamente 

as suas áreas urbanizadas que apresentam contradições de difícil solução. Em 

muitos casos, a frágil atuação do Poder Público Municipal sobre o planejamento e 

regulação do uso e ocupação do solo urbano, considerando a função socioambiental 

da área, contribui para os processos de degradação ambiental, evidenciando forte 

contradição entre o planejamento e a gestão urbana e a ambiental.  

Da mesma forma que as variáveis ambientais devem ser incorporadas ao 

planejamento urbano, as variáveis urbanas e os instrumentos do planejamento 

urbano deveriam ser mais bem equacionados na elaboração dos planejamentos 

ambientais. Nesse sentido, é necessário que se compreendam os instrumentos e 

mecanismos relacionados à Política Urbana e suas interações com a Política 

Ambiental, na perspectiva socioambiental, que veremos a seguir.  

 

 

1.4 Política Urbana 
 

A Conferência sobre os Assentamentos Urbanos – Habitat II realizada na 

cidade de Istambul, Turquia, em 1996, seguiu os princípios que marcaram a Eco 92, 
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ao tratar do direito humano ao meio ambiente e à habitação. Teve como principais 

resultados a elaboração da Agenda Habitat, documento aprovado por consenso 

pelos países participantes, que estabeleceu um conjunto de metas de 

desenvolvimento urbano sustentável sob os temas da “Moradia Adequada para 

Todos" e "Desenvolvimento de Assentamentos Humanos Sustentáveis em um 

Mundo em Urbanização". Para Saule Junior (s.d.), um dos principais resultados da 

Conferência foi o reconhecimento e o fortalecimento do poder local como um sujeito 

de direito internacional ao lado dos Estados e dos cidadãos, para o enfrentamento 

dos problemas urbanos como o desemprego, a degradação ambiental e a exclusão 

social. O governo brasileiro, dentre os 171 países signatários da Agenda Habitat, 

assumiu o compromisso de fortalecer o poder local como meio estratégico para a 

implantação dos direitos humanos nos assentamentos. 

A partir do ano 2000 uma série de transformações merece destaque no 

âmbito da Política Urbana no Brasil. Em 2001, a aprovação do Estatuto da Cidade, 

que regulamentou a Política Urbana a ser feita pela União, estados e municípios, em 

2003 a instituição do Ministério das Cidades e a realização da I Conferência 

Nacional das Cidades seguida por diversas conferências nos estados e municípios 

com a instituição do Conselho das Cidades10, envolvendo um grande segmento de 

atores sociais na discussão da política territorial (BUENO e CYMBALISTA, 2007). 

O Estatuto da Cidade, que se tornou um marco referencial para a Política 

Urbana, tem como um de seus principais elementos o princípio da função social da 

propriedade garantido pela Constituição Federal de 1988, nos artigos 182 e 183. A 

Constituição de 1988 marca uma ruptura com os conceitos tradicionais do Direito 

Urbanístico, fundamentado na propriedade privada do solo, sendo que com a 

aprovação do Estatuto estabeleceram-se as normas de interesse social e do uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. “Em especial, o Estatuto da Cidade 

encampou de maneira exemplar a proposta de integração entre o Direito Urbanístico 

e o Direito Ambiental, no contexto da ação municipal, compatibilizando a ‘agenda 

verde’ e a ‘agenda marrom’ das cidades” (FERNANDES, 2004, p. 127). 

                                                 
10

 O Conselho Nacional das Cidades é um Conselho Federal eleito nas Conferências das Cidades, 
composto por representantes de entidades de movimentos populares, trabalhadores, prefeituras, 
governos estaduais e federal, empresários, ONGs e entidades acadêmicas e profissionais com o 
objetivo de formular e implementar a política nacional de desenvolvimento urbano, bem como 
acompanhar e avaliar a sua execução. 
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O Estatuto da Cidade instituiu o Plano Diretor como o principal instrumento 

para a gestão territorial, que regula o uso e a ocupação do solo, define direitos de 

propriedade e os parâmetros que esta deve desempenhar para cumprir sua função 

social (BUENO e CYMBALISTA, 2007). 

Os municípios passam a ter maior relevância na aplicação dos instrumentos 

propostos pelo Estatuto, estabelecendo-se também a garantia da elaboração dos 

Planos Diretores Participativos, visto que nas décadas de 1970 e 1980 

preponderava o planejamento tecnocrático. Os Planos Diretores de Desenvolvimento 

Integrado formulados nessas décadas eram utilizados como instrumento de controle 

e elaborados por um setor técnico de planejamento para uma cidade ideal. Na 

década de 1990, os Planos Diretores da Reforma Urbana tornaram-se instrumentos 

com vistas a garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade. 

De acordo com o inciso VII do artigo 2º do Estatuto da Cidade, uma das 

diretrizes da Política Urbana consiste na “integração e a complementaridade entre 

atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento sócio-econômico do 

Município e do território sob sua área de influência.”  

Segundo o Guia para implementação do Estatuto da Cidade (CYMBALISTA, 

2001/2), o Plano Diretor, no sentido de explicitar de forma clara qual o objetivo da 

Política Urbana, deve partir de um amplo processo de leitura da realidade local, 

envolvendo os mais variados setores da sociedade e estabelecer o destino 

específico que se quer dar às diferentes regiões do município, embasando os 

objetivos e as estratégias. A partir dessas diretrizes estabelece-se um 

macrozoneamento, que corresponde à divisão do território em unidades territoriais 

que definem as destinações das diferentes áreas do município. 

O macrozoneamento estabelece um referencial espacial para o uso e a 

ocupação do solo, de acordo com as estratégias da Política Urbana, definindo 

inicialmente grandes áreas de ocupação: zona rural e zona urbana. A partir desse 

macrozoneamento pode-se definir um zoneamento mais detalhado no interior das 

macrozonas. A gestão municipal deve dispor de um sistema de informações 

espacializadas, construídas a partir do conhecimento da realidade local, que vai 

oferecer dados a respeito do uso e ocupação de cada área. 
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A partir desse mapeamento, podem ser aplicados os instrumentos para que 

se possam atingir os objetivos estabelecidos pelo Plano Diretor, que também tem a 

incumbência de definir os critérios para a utilização dos instrumentos estabelecidos 

no Estatuto da Cidade, tais como a outorga onerosa do direito de construir, as 

operações urbanas consorciadas, o direito de preempção, a transferência do direito 

de construir e as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 

O Plano Diretor deve delimitar as áreas urbanas que sejam passíveis da 

aplicação dos instrumentos presentes no Estatuto, que no caso das ZEIS tem o 

objetivo de atender a diretriz da Política Urbana prevista no artigo 2°, inciso XIV: 

“regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas pela população de baixa 

renda mediante o estabelecimento de normas especiais de uso e ocupação do solo 

e edificação, consideradas a situação sócio-econômica da população e as normas 

ambientais”. 

A conquista das ZEIS como um dos instrumentos do Estatuto reflete a 

conquista da luta pela não remoção dos assentamentos irregulares, pela melhoria 

das condições urbanísticas e pela regularização fundiária. “A concepção básica do 

instrumento das ZEIS é incluir, no zoneamento da cidade, uma categoria que 

permita, mediante um plano específico de urbanização, o estabelecimento de um 

padrão urbanístico próprio para o assentamento” (CYMBALISTA, 2001/2, p. 156). 

A instituição de Zonas Especiais de Interesse Social é prevista como um dos 

instrumentos de regularização fundiária, conforme o artigo 4º do Estatuto da Cidade. 

Os objetivos das ZEIS são: 

 

 permitir a inclusão de parcelas marginalizadas da cidade, por não terem tido 
possibilidades de ocupação do solo urbano dentro das regras legais; 

 permitir a introdução de serviços e infraestrutura urbanos nos locais em que 
antes não chegavam, melhorando as condições de vida da população; 

 regular o conjunto do mercado de terras urbanas, pois em se reduzindo as 
diferenças de qualidade entre os padrões de ocupação, reduzem-se 
também as diferenças de preços entre as terras; 

 introduzir mecanismos de participação direta dos moradores no processo de 
definição dos investimentos públicos em urbanização para a consolidação 
dos assentamentos; 

 aumentar a arrecadação do município, pois as áreas regularizadas passam 
a poder pagar impostos e taxas – vistas nesse caso, muitas vezes, com 
bons olhos pela população, pois os serviços e infraestrutura deixam de ser 
vistos como favores, e passam a ser obrigações do Poder Público; 

 aumentar a oferta de terras para os mercados urbanos de baixa renda. 
(CYMBALISTA, 2001/2, p.156) 
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As ZEIS podem ter três classificações, de acordo com as características de 

uso e ocupação da área urbana: 

 

 A primeira diz respeito aos terrenos públicos ou particulares ocupados por 
favelas, por população de baixa renda ou por assentamentos 
assemelhados, em relação aos quais haja interesse público em se 
promover a urbanização ou a regularização jurídica da posse da terra.  
 

 [...] A segunda espécie diz respeito aos loteamentos irregulares que têm, 
por suas características, interesse público em se promover a regularização 
jurídica do parcelamento, a complementação da infraestrutura urbana ou 
dos equipamentos comunitários, bem como a recuperação ambiental.  
 

 [...] A terceira espécie de ZEIS diz respeito aos terrenos não edificados, 
subutilizados ou não utilizados, necessários à implantação de programas 
habitacionais de interesse social (CYMBALISTA, 2001/2, p.189) 

 

O Conselho das Cidades, no sentido de emitir orientações e recomendações 

quanto ao conteúdo mínimo do Plano Diretor, aprovou a Resolução nº 34, em 01 de 

julho 2005. Em seu art. 5º, inciso II, com referência a instituição das Zonas 

Especiais, considerando o interesse local, recomenda que o plano diretor deva: 

“demarcar os territórios ocupados pelas comunidades tradicionais, tais como as 

indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas, de modo a garantir a proteção de 

seus direitos”. 

O Estatuto da Cidade propõe a regularização fundiária de imóveis privados 

ocupados por moradia popular, através do instrumento do usucapião nos seus  

artigos 9º a 14. Os artigos 15 e 20, que se referiam à regularização de imóveis 

públicos ocupados foram vetados pela Presidência da República quando da sanção 

da lei, tendo sido parcialmente incorporados à Medida Provisória 2.22011. “O objetivo 

da regularização fundiária é legalizar a permanência de populações moradoras de 

áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei, integrando essas 

populações ao espaço urbano, aumentando sua qualidade de vida e resgatando sua 

cidadania” (CYMBALISTA, 2001/2, p. 153). 

Desta forma, os direitos para os ocupantes de áreas públicas ou privadas 

consolidadas, reconhecidos pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da 

Cidade de 2001, no que toca às ocupações de terras públicas, foram garantidos pela 

                                                 
11

 A assinatura da Medida Provisória 2.220 foi mais uma conquista da mobilização do Fórum Nacional 
da Reforma Urbana, frente ao veto da Presidência aos artigos do Estatuto (Fernandes, 2004). 
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Medida Provisória nº. 2.220/2001, que dispõe sobre a concessão de uso especial de 

que trata o parágrafo 1º do art. 183 da Constituição.  

Segundo Fernandes, “a grande novidade da ordem jurídica brasileira, mas 

que ainda não foi totalmente compreendida, é que onde valores constitucionais 

forem incompatíveis e um tiver que prevalecer sobre o outro, medidas concretas têm 

que ser tomadas para mitigar ou compensar o valor afetado.” É esse o espírito da 

Medida Provisória 2.220: “se o direito de moradia dos ocupantes de assentamentos 

informais em terras públicas não puder ser exercido no mesmo local, devido a 

razões ambientais, o direito de moradia continua prevalecendo, devendo ser 

exercido em outro lugar adequado” (FERNANDES, 2002). A MP 2.220 prevê em seu 

artigo 5º: 

 

É facultado ao Poder Público assegurar o exercício do direito de que tratam 
os artigos 1º e 2º em outro local na hipótese de ocupação de imóvel: 
I - de uso comum do povo; 
II - destinado a projeto de urbanização; 
III - de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da 
proteção dos ecossistemas naturais; 
IV - reservado à construção de represas e obras congêneres; ou 
V - situado em via de comunicação. 

 

A partir de 2007, a Lei Federal nº 11.481 passou a definir medidas voltadas à 

regularização fundiária de interesse social em imóveis da União: 

 
Art. 9º É vedada a inscrição de ocupações que: 
[...] 
II - estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a 
integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de 
preservação ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas 
naturais e de implantação de programas ou ações de regularização 
fundiária de interesse social ou habitacionais das reservas indígenas, das 
áreas ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos, das vias 
federais de comunicação e das áreas reservadas para construção de 
hidrelétricas ou congêneres, ressalvados os casos especiais autorizados 
na forma da lei 
 

A manutenção da integridade do patrimônio ambiental é requisito da lei, assim 

como as áreas objeto de regularização fundiária de interesse social, como as 

reservas indígenas ou comunidades remanescentes de quilombolas, fazendo ainda 

a ressalva de casos especiais autorizados na forma da lei, entendendo-se como 

outras situações voltadas ao interesse social, visto ser este o objetivo da lei (ALVES, 

2007). 
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A regularização fundiária de imóveis privados ocupados por moradia popular, 

através do Usucapião e de imóveis públicos através da Medida Provisória 2.220 e da 

Lei 11.481, possibilitam novas formas de legalização para ocupações por 

populações de baixa renda em áreas que não lhes pertenciam legalmente. No 

entanto, essas indicações referem-se apenas à dimensão jurídica da regularização, 

sendo recomendado que “[...] os processos de regularização sejam sempre 

formulados como programas municipais de urbanização/regularização, o que implica 

aliar uma estratégia de regularização a um plano de urbanização.” (CYMBALISTA, 

2001/2, p. 153). Os programas de regularização devem ser acompanhados de 

políticas fundiárias e imobiliárias que incidam sobre o mercado de terras, no sentido 

de ampliar o espaço destinado para a produção de moradia popular. 

Como grande parte da população das cidades não possui titulação da terra, 

pois sua ocupação se dá através da informalidade, as condições com as quais 

ocupam o solo urbano também não se coadunam com as normas urbanísticas, 

gerando profundas desigualdades na distribuição de investimentos públicos, que 

ocorrem nas regiões mais bem estruturadas da cidade. Alfonsin (2007) alerta para o 

fato de que a lei serve como instrumento de acumulação de riqueza e concentração 

da renda nas cidades, pois a irregularidade jurídico-urbanística das ocupações 

informais serve como uma espécie de ‘escudo’ para justificar o abandono dos 

territórios que estão ‘fora-da-lei’ pelo Poder Público.  

A regularização fundiária tem sido adotada das mais variadas formas pelo 

Poder Público. Em pesquisa coordenada por Alfonsin, em 1996, em diversas cidades 

brasileiras constatou-se a existência de três visões predominantes sobre a 

regularização fundiária: a regularização fundiária como regularização jurídica dos 

lotes, a regularização fundiária como urbanização do assentamento, a regularização 

fundiária como regularização urbanística. Na concepção de Alfonsín, a regularização 

fundiária é uma intervenção que deve abranger um trabalho jurídico, urbanístico, 

físico e social: 

 

Regularização fundiária é um processo conduzido em parceria pelo Poder 
Público e a população beneficiária, envolvendo as dimensões jurídica, 
urbanística e social de uma intervenção que, prioritariamente, objetiva 
legalizar a permanência de moradores de áreas urbanas ocupadas 
irregularmente para fins de moradia, e acessoriamente, promove melhorias 
no ambiente urbano e na qualidade de vida do assentamento, bem como 
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incentiva o pleno exercício da cidadania pela comunidade sujeito do projeto. 
(ALFONSÍN, 2007) 

 

O projeto de regularização, segundo Martins (2006) exige uma concepção 

integrada e articulada de: projeto urbanístico, tecnologia e projeto de infraestrutura 

alternativa para a regularização urbanística, solução de regularização de 

propriedade, solução de financiamento das obras e solução da manutenção do novo 

núcleo urbano, seja através da criação de um condomínio, uma cooperativa ou da 

responsabilidade do Poder Público. 

A aplicação dos instrumentos da Política Urbana em áreas protegidas 

ocupadas exige uma revisão dos métodos convencionais e a utilização de recursos 

técnicos alternativos e adaptados a cada situação, que causem menor impacto 

ambiental e social na execução de obras de infraestrutura e construções. 

Na formulação de diretrizes de preservação, ocupação e uso do solo para 

áreas ambientalmente sensíveis, os estudos elaborados pela equipe do Laboratório 

de Habitação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo – LabHab/FAUUSP na resolução dos conflitos das ocupações humanas no 

entorno das Represas Billings e Guarapiranga, principais mananciais de 

abastecimento do Estado de São Paulo, trazem contribuições de suma importância, 

na aplicação dos instrumentos da Política Urbana com enfoque ambiental: 

 
[...] é fundamental que se incorpore à concepção ambiental e urbanística, 
critérios e formas de aplicação, fiscalização e controle, compatíveis com a 
cultura e as normas jurídicas nacionais e locais e a efetiva capacidade de 
gestão do Poder Público. Aí se inclui também a idéia de progressividade e 
de metas, estabelecidas em padrões realistas. (MARTINS, 2006, p. 120) 
 

A situação dos assentamentos existentes nas áreas do entorno das Represas 

possui similaridades com a situação dos assentamentos da RDSEPT, visto tratarem-

se de áreas igualmente protegidas, com ocupação consolidada e que envolvem as 

três esferas de governo na sua gestão. Segundo o trabalho elaborado pela equipe 

do LabHab identificam-se três frentes de ação para o enfrentamento da questão:  

 

 Promoção de usos sustentáveis nas áreas desocupadas, 
evitando seu abandono e ocupação inadequada: 
 Ampliar a investigação na busca de condições economicamente 
viáveis e sustentáveis, como alternativas de efetiva proteção das áreas não 
ocupadas.  
 Ocupação ambientalmente correta: permeabilidade do solo 
controlada, controle da produção e da correta destinação de dejetos 
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urbanos sólidos e líquidos, proteção de nascentes, cursos d’água e águas 
subterrâneas. 
 Envolvimento dos órgãos da prefeitura local, ONGs, movimentos 
populares e universidades. 
 
 Intervenções para redução de danos nas áreas ocupadas – 
recuperação urbanística e ambiental: 
 Considerar, em cada caso, as condições topográficas e localização 
do assentamento em relação à mancha urbana, centro e principais acessos 
 Considerar a micro bacia como unidade de projeto 
 Atribuir cargas meta de fósforo por micro-bacia (área de contribuição 
de um único córrego) 
 Desocupar as margens de cursos d’água, as áreas envoltórias às 
nascentes e as áreas de risco   
 Preencher os vazios nas áreas mais consolidadas 
 Desocupar áreas não consolidadas 
 Dificultar expansão para áreas não ocupadas 
 Utilizar infraestrutura e soluções técnicas alternativas, com menor 
impacto ambiental e mais qualidade funcional 
 Considerar a opção de tratamento de esgoto local 
 Considerar os investimentos já realizados pela população e pelo 
Poder Público 
 Atentar à forma de ocupação das encostas 
 Desenvolver a proposta de intervenção considerando as opções a 
serem adotadas: projeto urbanístico, tecnologia de solução de 
infraestrutura, solução para regularização urbanística, solução para 
regularização da propriedade, financiamento do projeto e manutenção 
 Delimitar parte da área como ZEIS, através de lei municipal 
 Envolver a população local desde o inicio 
 Compreender e garantir o espírito da lei 
 
 A regulação deve estar fundamentada em padrões realistas, 
compatíveis com a condição sócia econômica existente, e que traduza 
em formas urbanas concretas e compreensíveis os parâmetros de 
controle (Martins, 2006, p. 121 a 130) 

 

A partir da análise das condições dos assentamentos em relação à micro-

bacia, à legislação incidente e à ocupação real, à situação fundiária e às condições 

socioeconômicas da área, são propostas Linhas de Projeto que considerem a 

proteção da represa e a recuperação ambiental do assentamento. 

Franco, ao desenvolver a concepção do Desenho Ambiental, coloca-o como 

expressão de uma atividade integradora de conhecimento e experiência, não 

somente nas áreas do planejamento e da arquitetura, mas como atividade de 

comunicação e diálogo com as demais áreas do conhecimento e com o meio 

cultural. Para a autora, o novo paradigma holístico que desponta como resposta a 

crise global da consciência humana, desenvolve-se a partir de uma concepção 

sistêmica, entendida como uma maneira de ver todos os fenômenos ou eventos 

interligados. Na abordagem ecossistêmica do mundo, “todos os elementos, incluindo 
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as sociedades humanas, interagem numa gigantesca rede de relações. Natureza e 

sociedade fundem-se numa totalidade organizada.” (FRANCO, 1997, p. 99). 

Para muitos autores, a aprovação do Estatuto da Cidade representa um 

profundo avanço no que diz respeito ao reconhecimento da função social da 

propriedade e na instituição dos Planos Diretores participativos. Villaça (2005, apud 

BUENO, 2007, p.17), no entanto, alerta sobre a prevalência da Lei de Zoneamento 

(regulamentação do uso e ocupação do solo) sobre o Plano Diretor, no que se refere 

à valorização e captura de valorização imobiliária. 

Para Villaça (2005), a grande maioria dos artigos dos Planos Diretores é 

constituída por princípios gerais (diretrizes, conceitos e objetivos) e ações 

estratégicas, sem que se indique quem vai executá-las, quando, como e com que 

recursos. “A ilusão do Plano Diretor e dos Planos Regionais decorre do abismo que 

separa o discurso da prática de nossa administração municipal e da desigualdade 

que caracteriza nossa realidade política e econômica” (VILLAÇA, 2005, p. 90). 

Martins (2006) investiga a aplicação do Estatuto, a partir do estabelecimento 

na lei de que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende as 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. 

Apesar da obrigatoriedade da utilização de alguns instrumentos urbanísticos, como a 

outorga onerosa do direito de construir, operações urbanas consorciadas, outros, 

como no caso da delimitação de ZEIS, não há exigências de indicação no Plano. 

Martins (2006) questiona que o investimento público e privado nas áreas de 

Operação Urbana cria áreas altamente privilegiadas em determinadas localizações e 

os instrumentos que visam promover a função social da propriedade, como a 

implementação de ZEIS ou o IPTU Progressivo são justamente os que apresentam 

maior conflito e disputa, pois tocam na questão do direito de propriedade.  

Na análise da problemática relacionada a implementação das ZEIS, Ferreira e 

Motisuke (2007), destacam algumas questões: 

 

 A diversidade de experiências e realidades dos municípios dificulta a 
sistematização de um modelo para as ZEIS; 

 Grande parte dos municípios não assimilaram os procedimentos para 
implementação de Planos Diretores e do instrumento das ZEIS; 

 Baixa qualidade arquitetônica, urbanística e ambiental nas ZEIS e a 
institucionalização dos mínimos de bem estar produzidos pela espoliação 
urbana, legitimando esses parâmetros; 
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 A delimitação das ZEIS em muitos casos não possui adequação e coerência 
de parâmetros técnicos e jurídicos; 

 As descontinuidades de gestão ocasionam o esquecimento de ZEIS 
instituídas em gestões anteriores; 

 A ausência de prioridade política não coloca as ZEIS como um instrumento 
fundamental da política habitacional do município; 

 A gestão participativa na implementação das ZEIS nem sempre ocorre de 
maneira efetiva; 

 As disputas políticas e do mercado imobiliário na aplicação das ZEIS, 
principalmente na delimitação em terrenos vazios dificultam a efetivação das 
ZEIS como um elemento transformador das desigualdades. 
 

A compreensão do Estatuto da Cidade e da aplicação do instrumento das 

ZEIS, enquanto um avanço na conquista de direitos sociais, ainda que apresente 

fragilidades, é fundamental para a reflexão sobre as possibilidades de tratamento 

jurídico, urbanístico, físico e social dos assentamentos das comunidades tradicionais 

da Reserva (RDSEPT) no âmbito da Política Urbana. Mas como a Política Ambiental 

trata essa questão e com que instrumentos é o que se apresenta a seguir. 

 

 

1.5 Política Ambiental 
 

No processo de construção das questões envolvendo o meio ambiente, 

quatro marcos históricos se destacaram a nível mundial e local, quais sejam: a 

Declaração de Estocolmo, em 1972, sedimentando o conceito de meio ambiente 

como bem comum; a Conferência Européia sobre Meio Ambiente em Estrasburgo, 

em 1979, reafirmando o meio ambiente como um bem comum e relacionando-o à 

defesa da vida humana; a Promulgação da Lei Federal nº 6.938, em 1981, que 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e a Constituição Brasileira em 1988, 

passando a tratar o meio ambiente como um direito social (FUKS, 2001 apud 

MARTINS, 2006, p. 34).  

Segundo a Constituição de 1988, em seu artigo nº 225, “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

Através da Lei Federal nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente e criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) foram criados os instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente:  



 

 

50 

 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;  
II - o zoneamento ambiental;  
III - a avaliação de impactos ambientais;  
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras;  
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;  
VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção 
ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público 
Federal, Estadual e Municipal;  
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;  
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental;  
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento 
das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação 
ambiental.  

 

Segundo Franco (1997) essa política vinha ao encontro de três aspectos do 

momento histórico da década de 1980: 

 

[...] o primeiro era que a sociedade brasileira começava a pesar os resultados 
dos ‘impactos ambientais’ resultantes de obras de grande porte, realizadas 
na década anterior (grandes hidrelétricas, rodovias, poluição industrial, 
derrames de mineração, intoxicação por agrotóxicos etc.); o segundo era que 
o Brasil começava a vivenciar o alvorecer da abertura política e havia a 
necessidade de se criarem canais para a participação da sociedade nas 
decisões do governo; o terceiro, e talvez de ação mais contundente, era a 
pressão exercida pelos órgãos financiadores internacionais que começavam 
a exigir dos países em desenvolvimento a consideração da ‘variável 
ambiental’ na solicitação de recursos para seus programas e projetos de 
desenvolvimento. (FRANCO, 1997, p.107) 
 

Em 1986 foi aprovada a Resolução CONAMA 001, que torna obrigatório os 

estudos de impacto ambiental e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-

RIMA). O planejamento ambiental, a partir da década de 1980 foi incorporado pelos 

órgãos governamentais e pelas instituições da sociedade civil e na década de 1990 

foi incorporado aos planos diretores municipais (SANTOS R., 2004).  

Segundo Franco (2001, p. 35), pode-se considerar planejamento ambiental 

aquele que “parte do princípio da valoração e conservação das bases naturais de 

um dado território como base de auto-sustentação da vida e das interações que o 

mantém, ou seja, das relações ecossistêmicas.” Considera que o planejamento 

ambiental para atingir seus objetivos deve empregar todas as informações 

disponíveis sobre a área de estudo, das diversas áreas do conhecimento, com os 

recursos de tecnologias de ponta. 
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No entanto, para Santos R., o planejamento ambiental apresenta-se sob 

diversas formas, em função das atribuições dos responsáveis pelo processo de 

planejamento. Considera que, “[...] embora a concepção de planejamento ambiental 

se baseie num elevado grau de interdisciplinaridade e integração de informações, 

quase sempre as diretrizes, planos, programas e projetos não tem essa abordagem” 

(SANTOS R., 2004, p. 28). A seu ver, muitos planejamentos ambientais são fracos 

em modelos ecológicos, alguns são fortes em modelos econômicos e em sua 

maioria tratam a dimensão política de maneira simplista e não representam de forma 

eficiente a realidade, nem atingem o ideário a que se propõem. 

No sentido de estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e 

gestão de unidades de conservação foi instituído o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação, através da Lei n° 9.985/2000, significando mais um avanço para a 

proteção do meio ambiente no Brasil. Essa lei estabelece que unidades de proteção 

da categoria integral têm o objetivo básico de preservação da natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais. Nessa categoria 

enquadram-se as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques, os 

Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre. As unidades da categoria de 

uso sustentável têm o objetivo básico de compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Nesse grupo estão as 

Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Florestas, 

Reservas Extrativistas, Reservas de Fauna, Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.  

Em seu art. 5º, inciso XII, o SNUC será regido por diretrizes que “busquem 

conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as 

conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira”. O fato de o 

SNUC conferir às UCs autonomia administrativa (com a ressalva expressa de que 

isto ocorrerá nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da administração) 

e, sabendo-se que o município possui essa autonomia (cabendo a ele promover o 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento 

e da ocupação do solo)12
, implica que todos os agentes comunguem da mesma idéia 

de preservação de uma determinada área, com objetivos em comum e 

procedimentos de manutenção acordados. Essa abordagem da lei gera conflitos 

                                                 
12 

Constituição Federal, art. 30, inciso VIII. 
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administrativos, principalmente nas unidades de conservação que abrangem mais de 

um município (CABRAL E SOUZA, 2002). 

Essa questão é fundamental para a compreensão dos processos de gestão 

de áreas protegidas, pois muitas vezes, interesses antagônicos entre a União, 

Estado, Municípios e a população local geram conflitos de difícil consenso, levando 

essas áreas ao abandono e repasse de responsabilidades e atribuições. 

A situação torna-se mais complexa nas Áreas de Preservação Permanente, 

que foram instituídas pelo Código Florestal - Lei Federal nº 4.771 de 1965, artigo 2º. 

Tais áreas englobam, além das florestas, as demais formas de vegetação situadas 

ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água, ao redor das lagoas, lagos ou 

reservatórios d’água naturais ou artificiais, nas nascentes, no topo de morros, 

montes, montanhas e serras, nas encostas, nas restingas, nas bordas de tabuleiros 

e de chapadas e qualquer vegetação em altitude superior a 1.800 metros. O Código 

Florestal foi alterado pela Lei Federal nº 7.803 de 1989, sendo ampliadas as larguras 

mínimas das faixas de preservação ao longo dos rios e cursos d’água. 

Em seu artigo 3º consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando 

assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de 

vegetação natural destinadas a: atenuar a erosão das terras; fixar as dunas; formar 

faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; auxiliar a defesa do território 

nacional a critério das autoridades militares; proteger sítios de excepcional beleza ou 

de valor científico ou histórico; asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de 

extinção; manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; assegurar 

condições de bem-estar público. 

A Resolução CONAMA nº 303 de 2002 estabeleceu os parâmetros, definições 

e limites referentes às Áreas de Preservação Permanente. Em seu art. 3º considera 

a constituição de Área de Preservação Permanente a área situada: 

 

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção 
horizontal, com largura mínima, de: 
a) trinta metros, para o curso d`água com menos de dez metros de largura; 
b) cinqüenta metros, para o curso d`água com dez a cinqüenta metros de 
largura; 
c) cem metros, para o curso d`água com cinqüenta a duzentos metros de 
largura; 
d) duzentos metros, para o curso d`água com duzentos a seiscentos metros 
de largura; 
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e) quinhentos metros, para o curso d`água com mais de seiscentos metros 
de largura; 
II - ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio 
mínimo de cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia 
hidrográfica contribuinte; 
III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de: 
a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas 
consolidadas; 
b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos 
d`água com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 
cinqüenta metros; 
IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e 
encharcado; 
V - no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva 
de nível correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em 
relação a base; 
VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível 
correspondente a dois terços da altura, em relação à base, do pico mais 
baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha 
de cumeada equivalente a mil metros; 
VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou 
quarenta e cinco graus na linha de maior declive; 
VIII - nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha 
de ruptura em faixa nunca inferior a cem metros em projeção horizontal no 
sentido do reverso da escarpa; 
IX - nas restingas: 
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar 
máxima; 
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação 
com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues; 
X - em manguezal, em toda a sua extensão; 
XI - em duna; 
XII - em altitude superior a mil e oitocentos metros, ou, em Estados que não 
tenham tais elevações, à critério do órgão ambiental competente; 
XIII - nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias; 
XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna 
ameaçadas de extinção que constem de lista elaborada pelo Poder Público 
Federal, Estadual ou Municipal; 
XV - nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre. 

 

O Código Florestal, no art. 2º, com relação às APPs, cita em parágrafo único: 

“No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros 

urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos 

planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se 

refere este artigo."  

A redação desse parágrafo é fonte de controvérsias, pois ao mesmo tempo 

em que remete as APPs urbanas ao disposto nos planos municipais, o termo 

“limites” gera posições totalmente antagônicas, entendendo-se tanto como limites 

mínimos, o que implicaria impor para o espaço urbano padrões mais rigorosos do 
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que para o natural, e no caso de limites idênticos à lei federal, a lei municipal seria 

mera repetição desta e não haveria sentido na inclusão do parágrafo. Alguns autores 

defendem a inaplicabilidade dos limites para APPs constantes do Código Florestal 

às áreas urbanas, remetendo o assunto à legislação urbanística, através da Lei 

6.766/79, que determina para loteamentos urbanos, uma faixa non aedificandi de 

quinze metros ao longo das águas correntes e dormentes (ARAÚJO, 2002).  

No entanto, a redação da Lei de Parcelamento do Solo13 - 6.766/79, segundo 

Araújo (2002), ressalva explicitamente maiores exigências estabelecidas por 

legislação específica, e a legislação de proteção ambiental pode ser considerada 

específica.  

A Medida Provisória nº 2.166-67 de 2001 que acresce dispositivos à Lei nº 

4.771, definiu o termo APP em seu artigo 1º, parágrafo 2º, inciso II, como “área 

protegida coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas”. No artigo 4º autoriza a supressão da vegetação em área de preservação 

permanente, “em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente 

caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 

alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto”. No parágrafo 2º 

define que a “supressão de vegetação em área de preservação permanente situada 

em área urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde 

que o município possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano 

diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente 

fundamentada em parecer técnico.”  

Segundo Araújo (2002) o regime de proteção das APPs é bastante rígido, 

tendo como regra a intocabilidade, admitindo excepcionalmente a supressão da 

vegetação nos casos de utilidade pública ou interesse social. Na realidade urbana 

de nossas cidades a ocupação em APPs acarreta graves prejuízos ambientais e 

atinge níveis insustentáveis. Considera que uma alternativa a ser analisada é a 

flexibilização das normas que regulam as APPs em áreas urbanas, não no que se 

refere a limites, mas no que se refere ao uso, adotando como solução técnica a 

                                                 
13

 Tanto o Código Florestal, como a Lei de Parcelamento do solo encontram-se, atualmente, em 
revisão. 
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análise de cada caso, a partir de um plano de ocupação da bacia hidrográfica, no 

qual fossem analisados o regime hídrico, a geologia, as atividades econômicas e 

sociais predominantes. 

As conseqüências dessa controvérsia e a não aceitação de fórmulas de 

desagravamento das ocupações em APPs em meio urbano, segundo Martins (2006), 

impede ações de recuperação ambiental, instalação de obras de infraestrutura de 

saneamento e condena essas áreas e respectivas populações ao total abandono e 

agravamento progressivo da degradação ambiental. 

A aprovação da Resolução nº 369 do CONAMA, em 2006, regulamentou a 

ocupação e utilização de APP ao normatizar que só podem ser regularizadas as 

ocupações consolidadas até 10 de julho de 2001 (data de publicação do Estatuto da 

Cidade), predominantemente residenciais de baixa renda, com densidade 

demográfica superior a 50 habitantes por hectare, providas de pelo menos três itens 

de infraestrutura e inseridas em Zonas Especiais de Interesse Social. Como regra, o 

Poder Público deve elaborar um Plano de Regularização Fundiária Sustentável, 

segundo o inciso VI do artigo 9º, que contemple:  

 

a) levantamento da sub-bacia em que estiver inserida a APP, identificando 
passivos e fragilidades ambientais, restrições e potencialidades, unidades 
de conservação, áreas de proteção de mananciais, sejam águas superficiais 
ou subterrâneas; 
b) caracterização físico-ambiental, social, cultural, econômica e avaliação 
dos recursos e riscos ambientais, bem como da ocupação consolidada 
existente na área; 
c) especificação dos sistemas de infraestrutura urbana, saneamento básico, 
coleta e destinação de resíduos sólidos, outros serviços e equipamentos 
públicos, áreas verdes com espaços livres e vegetados com espécies 
nativas, que favoreçam a infiltração de água de chuva e contribuam para a 
recarga dos aquíferos; 
d) indicação das faixas ou áreas que, em função dos condicionantes físicos 
ambientais, devam resguardar as características típicas da APP, 
respeitadas as faixas mínimas definidas nas alíneas “a” e “c” do inciso I 
deste artigo; 
e) identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de 
movimentos de massa rochosa, tais como, deslizamento, queda e rolamento 
de blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco; 
f) medidas necessárias para a preservação, a conservação e a recuperação 
da APP não passível de regularização nos termos desta Resolução; 
g) comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-
ambiental e de habitabilidade dos moradores; 
h) garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos 
de água; e 
i) realização de audiência pública. 
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A Resolução 369, em seu artigo 4º, também indica o tratamento das 

ocupações institucionalmente: 

 
Art. 4º Toda obra, plano, atividade ou projeto de utilidade pública, interesse 
social ou de baixo impacto ambiental, deverá obter do órgão ambiental 
competente a autorização para intervenção ou supressão de vegetação em 
APP, em processo administrativo próprio, nos termos previstos nesta 
resolução, no âmbito do processo de licenciamento ou autorização, 
motivado tecnicamente, observadas as normas ambientais aplicáveis. 
§ 1º A intervenção ou supressão de vegetação em APP de que trata o caput 
deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual 
competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou 
municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo. 
§ 2º A intervenção ou supressão de vegetação em APP situada em área 
urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal, desde que 
o município possua Conselho de Meio Ambiente, com caráter deliberativo, e 
Plano Diretor ou Lei de Diretrizes Urbanas, no caso de municípios com 
menos de vinte mil habitantes, mediante anuência prévia do órgão 
ambiental estadual competente, fundamentada em parecer técnico. 

 

Segundo Alves (2007, p. 26) “o nível de exigências contidas na Resolução nº 

369 do CONAMA ainda é considerado exorbitante por grupos profissionais do 

urbanismo social que defendem o acesso, por população de baixa renda, à terra 

bem localizada”. Para esses profissionais, segundo a autora, a Resolução tende a 

inviabilizar, em muitos municípios brasileiros, intervenções e processos de 

regularização de imóveis ocupados à margem de corpos d’água ou no topo de 

morros. “As propostas de solução para este impasse, à luz da política habitacional 

urbana, têm recaído na tentativa de desobstaculizar normas que inviabilizem ou 

dificultem a concretização do direito à moradia, ainda que em APP, o que amplia 

ainda mais o nível das tensões institucionais” (ALVES, 2007, p. 26). 

O meio ambiente, de acordo com o Direito Ambiental, pertence a categoria 

dos bens difusos, que são aqueles que atendem a interesses difusos, ou seja, 

atendem a um número indeterminado de pessoas. Para Martins (2006), cabe ao 

Ministério Público, como aplicador das leis, o desafio de equilibrar a defesa dos 

interesses difusos relativos ao meio ambiente e à defesa do direito social à moradia. 

Equivalente ao tratamento especial para situações específicas que a lei dá às 

ZEIS no âmbito da Legislação de Uso e Ocupação do Solo, a figura jurídica do 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) previsto no artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei 

n.º 7.347/85 (que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico) representa uma alternativa de tratamento 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103274/lei-de-a%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-lei-7347-85
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103274/lei-de-a%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-lei-7347-85
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103274/lei-de-a%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-lei-7347-85
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especial para os assentamentos irregulares em áreas ambientalmente frágeis. Trata-

se de um acordo extrajudicial celebrado entre as partes envolvidas, o Poder Público 

e o Ministério Público e seu estabelecimento apresenta-se como “uma perspectiva 

de minimização de danos. Ao mesmo tempo, busca envolver os moradores num 

processo de esclarecimento, promoção e melhoria da qualidade de vida” (MARTINS, 

2006, p. 99). Reconhecendo a situação de desigualdade social que gera espaços de 

segregação e precariedade, busca soluções que garantam o direito à moradia e a 

redução de danos causados em áreas de proteção ambiental, importantes para o 

conjunto da cidade. 

Os instrumentos e mecanismos disponíveis na legislação ambiental quando 

aplicados ao meio urbano ou em áreas urbanizadas refletem a distância entre a 

construção do Direito Ambiental e do Direito Urbanístico e os desafios postos para a 

implementação de cidades sustentáveis. A compreensão e reflexão sobre esses 

instrumentos e os conflitos de sua aplicabilidade são fundamentais para que se 

vislumbrem possibilidades de interação entre as políticas urbana e ambiental. 

 

 

1.6 Política Urbana e Política Ambiental: interações na visão socioambiental 

 

A problemática da questão socioambiental, tanto em áreas urbanas nas 

grandes cidades brasileiras, que possuem proteção ambiental previstas no Código 

Florestal, como é o caso das margens de cursos de água, morros, dunas, falésias, 

como no caso de áreas protegidas institucionalmente e criadas dentro dos 

parâmetros do SNUC encontram-se os mesmos conflitos relativos às ocupações 

humanas e ambas refletem os efeitos do modelo capitalista sobre os territórios. 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 (Constituição Cidadã), a 

Agenda 21 (1992) e a Agendas Habitat (1996) são marcos principais nas mudanças 

de concepção acerca da relação entre questão ambiental e sua relação indissociável 

com a questão urbana, destacando-se uma produção acadêmica significativa nas 

duas últimas décadas voltada para a reflexão sobre populações em situação de risco 

e vulnerabilidade social e ambiental. Nesses estudos, pontua-se a perspectiva 

socioambiental como enfoque principal das análises que promovem a interação 

entre as Políticas Ambiental e Urbana, chamando atenção para o modelo de 
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desenvolvimento que, historicamente, gera os processos de desigualdades sociais 

com efeitos sobre a degradação ambiental nas cidades. 

Contudo, se a pesquisa acadêmica sobre a abordagem socioambiental 

avançou no campo conceitual e metodológico, a incidência dessas concepções 

sobre a Política Urbana e a Ambiental ainda é bastante frágil, face, entre outros, à 

histórica estrutura setorial com a qual se realizam as Políticas Públicas no país. São 

correntes os conflitos entre o marco regulatório da Política Ambiental e o da Política 

Urbana verificados no processo de gestão dos assentamentos humanos implantados 

em áreas de proteção ambiental. Ao mesmo tempo em que definem condições de 

irregularidade do ponto de vista da legislação ambiental, os assentamentos 

historicamente constituídos nas áreas ambientalmente sensíveis, na grande maioria 

das ocupações urbanas do país, são portadores de direitos postos pelo marco 

regulatório do Direito à Moradia. Em um sentido mais amplo, os conflitos entre a 

Agenda 21 e a Agenda Habitat são correntes nos processos de gestão territorial e 

urbana exigindo diálogos e interações entre as abordagens, mecanismos e 

instrumentos de gestão ambiental e urbana. 

A partir de 1988, com a Constituição Federal, e notadamente a partir de 2003, 

com a retomada da Política Urbana em nível federal, colocaram-se maiores 

oportunidades para os municípios desenvolverem projetos de provisão e melhoria 

habitacional em áreas de interesse social, nas quais se incluem as comunidades 

tradicionais: indígenas, descendentes de quilombolas, pescadores, entre outras. 

Contudo, a realização desses projetos encontra dificuldades quando se trata de 

assentamentos localizados em áreas de interesse ambiental. 

Os conflitos socioambientais se definem num campo de contradições que 

precisam se incorporadas ao processo de gestão, no qual a interação entre as 

políticas urbana e a ambiental é fundamental. A partir dessa problemática e 

constatações cabe refletir sobre os componentes do planejamento e de gestão 

ambiental relacionados com aqueles definidos nos processos de gestão urbana. A 

identificação de convergências e lacunas entre a Política Ambiental e a Urbana, sob 

os fundamentos da abordagem socioambiental, nos leva a discutir estratégias de 

aplicação do planejamento ambiental, notadamente os instrumentos de proteção dos 

componentes ambientais, com a prática do planejamento urbano. 
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CAPITULO 2 – A POLÍTICA URBANA E A POLITICA AMBIENTAL NA RDSEPT 

 

[...] a vida futura no planeta só será possível mediante o Planejamento 
Ambiental, entendido como entrelaçamentos inter, multi e trans-escalares. 
Essa revolução deverá dar-se com a inclusão da visão ecossistêmica em 
três instâncias: nos ecossistemas urbanos, nos agrossistemas e nos 
sistemas naturais. (FRANCO, 2001, p. 22) 

 

 

2.1 O contexto da RDSEPT  

 

A partir da reflexão sobre ocupações em áreas protegidas e da compreensão 

dos instrumentos e mecanismos de aplicação da legislação urbana e ambiental, 

vistos no capitulo anterior, o presente capítulo busca compreender de que forma 

estes instrumentos e mecanismos se relacionam com os assentamentos litorâneos 

da RDSEPT, universo da pesquisa, e de que forma estão sendo aplicados, para que 

possam ser relacionados com os elementos da sua estrutura urbana.  

A RDS Estadual Ponta do Tubarão está situada no litoral norte do Rio Grande 

do Norte, abrangendo áreas dos municípios de Macau e Guamaré (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Localização da RDSEPT no Estado. 
Fonte: Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte 



 

 

60 

A área delimitada pelo IDEMA para a implantação da RDSEPT, através da Lei 

Estadual nº 8.341 de 2003, compreende um território com 12.960 ha. Os núcleos 

litorâneos de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãzinho fazem parte do município de 

Macau e estão localizados a cerca de 20 km da sede do município. Além dos 

núcleos litorâneos, a Reserva engloba comunidades mais ao interior, denominadas 

Mangue Seco I, Mangue seco II e Lagoa Doce. Macau fica a cerca de 180 km de 

Natal e limita-se com Guamaré a leste, Pendências, Carnaubais e Porto do Mangue 

a oeste, Pedro Avelino e Afonso Bezerra ao sul, e ao norte, com o Oceano Atlântico. 

As principais vias de acesso são a rodovia BR-406 que leva a Macau e as RN-221 e 

RN-403 que conduzem até RDSEPT (Figura 2). 

 

  

Figura 2 – Mapa de delimitação da RDSEPT. 
Fonte: IDEMA, 2008. 

 

A Reserva é composta por manguezais, extenso campo dunar, área 

representativa da caatinga e área marinha que se estende por 2 milhas da linha da 

costa. A principal forma de subsistência na Reserva é a pesca tradicional para as 
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comunidades litorâneas e a pecuária de subsistência para as comunidades do 

interior (IDEMA, 2008). 

Os municípios de Macau e Guamaré fazem parte do Pólo Costa Branca, uma 

das rotas do Turismo Sol e Mar do Estado do Rio Grande do Norte. A Ponta do 

Tubarão figura como uma das atrações e destaques da região de Macau. Essa 

inserção da Reserva na rota do turismo do Estado, aliados a beleza cênica local 

torna-a suscetível às interferências externas. Ferreira e Silva (2007) avaliam a 

dinâmica do mercado imobiliário relacionado ao setor turístico no Nordeste: 

 

A compreensão sobre a dinâmica econômica do Nordeste brasileiro, passa 
hoje pela análise da dinâmica do mercado imobiliário e do setor turístico.  O 
“turismo imobiliário”, como o mercado vem denominando, é uma das chaves 
interpretativas para o cenário econômico do Nordeste atual. [...] 
A guerra fiscal entre os estados encontra no fator locacional das “raridades” 
– no sentido de singularidade dos espaços geográficos valorizados pela sua 
“beleza cênica paisagística” – um ponto de diferenciação no ambiente de 
competição e na relação Empresa-Estado, permitindo que não apenas a 
isenção de impostos e doação de terrenos para plantas industriais sejam 
relevantes. A própria natureza física (geográfica) e os recursos naturais dos 
estados são ativos de capitalização ao investidor “imobiliário-turístico”, 
possibilitando aos governos com poucos recursos econômicos, competir 
com estados mais ricos. [...] 
Por outro lado, estas novas oportunidades trazem desafios ou reforçam 
desigualdades sócio-espaciais existentes, principalmente para as 
populações mais vulneráveis, além da pressão sobre o uso do solo público 
em áreas ambientais. Este cenário é reforçado pelos organismos frágeis de 
fiscalização e controle e acaba por deixar um território aberto às ingerências 
do capital – nacional ou internacional - apreendendo os recursos naturais, a 
paisagem e privatizando os espaços públicos. (FERREIRA E SILVA, 2007)  

 

O “turismo imobiliário” que ocorre nas áreas litorâneas do Nordeste brasileiro 

valorizadas pela beleza cênica e paisagística, visando a construção de segundas 

residências, hotéis e resorts, não obteve sucesso na área de abrangência da 

RDSEPT. Essa modalidade de turismo provoca a expulsão dos moradores das áreas 

costeiras causando impactos ambientais provocados pela sobrecarga de utilização 

das fontes de água, dos sistemas de saneamento e da maior produção de resíduos 

sólidos. A manutenção do patrimônio ambiental e das fontes de subsistência dos 

moradores da Reserva orientou as lutas que repercutiram na sua criação, após 

tentativas de exploração irregular da área para a construção de um resort por 

italianos, em 1995, além da ocupação do mangue para carcinicultura em 2000.  

Em áreas contíguas à Reserva, as atividades de exploração petrolífera 

exercidas pela Petrobrás, através de plataformas marítimas e poços terrestres, além 



 

 

62 

de um pólo de processamento de gás e querosene a poucos quilômetros do limite 

leste da unidade, também representam ameaças às atividades pesqueiras locais, em 

função da sempre presente possibilidade de derramamentos de óleo, fato já 

registrado na Ponta do Tubarão no primeiro semestre de 2003. 

Em 2009 foi apresentada ao Conselho Gestor da RDSEPT uma proposta de 

implantação de parques eólicos em áreas internas e adjacentes à Reserva, por 

empreendedores estrangeiros. O Conselho deliberou sobre as possibilidades de 

impactos causados por essa atividade, tais como, o impacto visual; o impacto 

ambiental, no que diz respeito aos movimentos de terra necessários para a 

implantação dos aerogeradores; a construção de estradas de acesso; problemas 

sociais advindos do incremento da população local pela população flutuante que o 

empreendimento trará para a construção das bases e implantação dos 

aerogeradores. 

A continuidade das lutas dos moradores da Reserva, no sentido de conter os 

avanços do mercado imobiliário turístico, o enfrentamento das ameaças inerentes às 

atividades de exploração do petróleo ou de novas atividades a serem implantadas, 

como os parques eólicos, bem como os problemas urbanos presentes nos 

assentamentos litorâneos são alguns dos desafios que se colocam no processo de 

gestão da RDSEPT. 

 

 

2.2 Instrumentos da Política Urbana  
 

Os núcleos litorâneos da RDSEPT, universo da pesquisa, estão 

compreendidos na zona rural do município de Macau, mas apresentam 

características urbanas, segundo a Resolução CONAMA nº 303: 

 

XIII – área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios: 
... 
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de 
infraestrutura urbana: 
1. malha viária com canalização de águas pluviais, 
2. rede de abastecimento de água; 
3. rede de esgoto; 
4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública ; 
5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 

6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; 
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O município de Macau, segundo o recenseamento do IBGE para 2007, possui 

27.132 habitantes, sendo obrigatória a instituição do Plano Diretor, instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, como cumprimento do 

art. 41 da Lei 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, que determina como obrigatório o 

Plano Diretor para cidades com mais de 20.000 habitantes.  

O Conselho das Cidades através da Resolução nº 34/2005 recomenda que o 

Plano Diretor deva: “demarcar os territórios ocupados pelas comunidades 

tradicionais, tais como as indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas, de modo 

a garantir a proteção de seus direitos”, com referência à instituição das Zonas 

Especiais. 

O último Plano Diretor do Município de Macau foi realizado em 1979 e seu 

processo de revisão foi iniciado, mas não foi concluído. O município, atualmente, 

não dispõe dos instrumentos de regulação do uso e ocupação do solo previstos no 

Estatuto da Cidade. As normas municipais utilizadas para a aprovação de projetos 

são referenciadas pelo Código de Meio Ambiente de Macau - Lei Municipal nº. 

883/2003 e o Código Sanitário do Município de Macau - Lei Municipal nº 896/2004. 

Para a execução de obras regulares na área de abrangência da Reserva o 

empreendedor deve solicitar a licença ambiental ao órgão ambiental estadual 

(IDEMA). Após a aprovação da licença pelo IDEMA, a Prefeitura, através da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável expede o 

alvará de construção. Para que esse procedimento ocorra em conformidade com os 

objetivos de criação da Reserva, dentre eles o de disciplinar os novos usos a serem 

implantados em consonância com a sustentabilidade ambiental, econômica e social 

da área, é necessário que haja regras e normas claras determinadas pelo órgão 

ambiental, contidas em um Plano de Manejo e no Zoneamento Ecológico-Econômico 

(ZEE). No entanto, até a presente data esses instrumentos não foram 

regulamentados, o que dificulta a orientação do órgão estadual para a expedição 

dos referidos licenciamentos e, ainda que aprovados, a minuta do ZEE remete as 

definições relativas às áreas urbanizadas ao Programa de Intervenção Programada, 

Urbanização e Re-ordenamento, ainda inexistente (a minuta do ZEE será discutida 

nos próximos itens).  

A garantia de direitos, ainda que conquistados com a criação da Reserva, no 

âmbito da Política Urbana não foram assegurados, como por exemplo, através da 
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delimitação de uma ZEIS no perímetro dos assentamentos. Como visto 

anteriormente, o fato de o SNUC conferir às UCs autonomia administrativa, com a 

ressalva de que isto ocorrerá nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da 

administração e, cabendo aos municípios promover o planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação do solo, indica que se o município não 

comungar dos mesmos princípios que nortearam a criação da Reserva, existe a 

possibilidade de ocorrerem conflitos administrativos entre este e o Estado. 

 

 

2.3 Instrumentos da Política Ambiental  
 

As Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) têm seus parâmetros 

definidos pela Lei Nº 9.985, de 18 de junho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC) e estabeleceu critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação. As RDS fazem parte 

do grupo de unidades de conservação da categoria de uso sustentável, que tem o 

objetivo básico de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável 

de parcela de seus recursos naturais e fazem parte desse grupo as Áreas de 

Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Florestas, Reservas 

Extrativistas, Reservas de Fauna, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural. O SNUC assim dispõe para as RDS: 

 

 Art. 20 – A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural 
que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas 
sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo 
de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que 
desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 
manutenção da diversidade biológica. 
(...) 
§ 2º - A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, 
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, 
quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 
§ 3º - O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será 
regulado de acordo com o disposto no art. 23 desta lei em regulamentação 
específica. 
(...) 
Art. 23 – A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais 
nas Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
serão regulados por contrato, conforme se dispuser no regulamento desta 
Lei. 
§ 1º - As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da 
preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade de 
conservação. 
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§ 2º - O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo 
obedecerá às seguintes normas: 
I – proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de 
práticas que danifiquem os seus habitats; 
II – proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural 
dos ecossistemas; 
III – demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da 
unidade de conservação e no contrato de concessão de direito real de uso. 
 

Ainda segundo o SNUC, todas as unidades de conservação devem dispor de 

um plano de manejo, documento técnico que estabelece o zoneamento da unidade e 

as normas que devem presidir o uso da área e o manejo de seus recursos naturais. 

O zoneamento constitui-se na: 

 

[...] definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com 
objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar 
os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam 
ser alcançados de forma harmônica e eficaz. (SNUC, 2000)  

 

Trata-se da principal ferramenta de gestão das Unidades de Conservação, 

por propor um planejamento territorial baseado na cartografia da região e dados do 

diagnóstico, definindo os usos e diretrizes de ocupação compatíveis com cada setor, 

conforme o grau de proteção de seus atributos naturais. Esse zoneamento deve ser 

construído de forma participativa, com o envolvimento da população local e das três 

esferas de governo.  

Os zoneamentos comumente utilizados em planejamento ambiental são o 

zoneamento ambiental e o zoneamento ecológico-econômico. O zoneamento 

ambiental prevê preservação, reabilitação e recuperação da qualidade ambiental e o 

desenvolvimento socioeconômico condicionado à manutenção e melhoria das 

condições da vida humana. O zoneamento ecológico-econômico estabelece zonas 

de planejamento a partir da avaliação sistêmica dos elementos naturais e 

socioeconômicos e dos fundamentos jurídicos e institucionais resultando na 

elaboração de normas de uso e ocupação da terra e de manejo dos recursos 

naturais numa perspectiva conservacionista e de desenvolvimento econômico e 

social (SANTOS R., 2004). 
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Em documento sobre as RDS e RESEX, o WWF-Brasil14 (2007) recomenda: 

“Para as zonas de uso sustentável sugere-se sua divisão em áreas de moradias, 

equipamentos sociais e expansão urbana; áreas de usos culturais comuns; áreas de 

ocupações agrícolas e pecuárias; áreas de usos extrativistas; áreas de pesca e de 

coleta e criação de recursos aquáticos; áreas para visitação turística.” 

O documento da WWF-Brasil (2007) considera que a regulamentação 

específica da Lei do SNUC, promulgada pelo Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 

2002, não trata da regulação da posse e usos das áreas das reservas de uso 

sustentável (RDS e RESEX). As indefinições decorrentes desta situação resultam 

em diferentes práticas no que se refere aos processos de criação, implantação e 

gestão destas unidades de conservação por variados órgãos executores do SNUC. 

A falta de regulamentação específica tem acarretado também conflitos de interesses 

entre populações locais, proprietários rurais e empresários que passam a conviver 

em áreas sob as normas de um regime legal específico, passíveis de variadas 

interpretações jurídicas.  

Nos casos de famílias residentes no interior da RDS que possuam 

documentos comprobatórios de dominialidade de suas áreas de moradia ou de 

exploração econômica, na falta de dispositivo legal que contemple tal situação, o 

documento recomenda que os órgãos competentes devam firmar com seus 

representantes termos de compromisso, de acordo com o art. 39 do Capítulo IX do 

Decreto 4.340/2002, embora reconheça que, originalmente, este capítulo tenha sido 

incluído para regulamentar a permanência de populações tradicionais em unidades 

de proteção integral: 

 

Art. 39.  Enquanto não forem reassentadas, as condições de permanência 
das populações tradicionais em Unidade de Conservação de Proteção 
Integral serão reguladas por termo de compromisso, negociado entre o 
órgão executor e as populações, ouvido o conselho da unidade de 
conservação. 

 

Para os casos de moradores não detentores de documentos comprobatórios 

de dominialidade das terras que utilizam, deverá prevalecer o art. 13 do Decreto 

                                                 
14 “World Wide Fund For Nature" ou “Fundo Mundial para a Natureza” é uma organização não-

governamental dedicada à conservação da natureza, com os objetivos de harmonizar a atividade 
humana com a conservação da biodiversidade e promover o uso racional dos recursos naturais em 
benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações. 
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4.340/2002, o qual prevê a assinatura de contrato de concessão de uso de terras 

públicas e de respectivo termo de compromisso:  

 

Art. 13.  O contrato de concessão de direito real de uso e o termo de 
compromisso firmados com populações tradicionais das Reservas 
Extrativistas e Reservas de Uso Sustentável devem estar de acordo com o 
Plano de Manejo, devendo ser revistos, se necessário. 
 

Nos casos de incorporação de terras privadas à RDS, cujos proprietários 

tenham interesses ou formas de ocupação conflitantes com os das comunidades e 

com os objetivos ambientais da RDS, não constam soluções legais para tais casos 

na legislação do SNUC, a não ser a desapropriação das terras, solução nem sempre 

viável em função da falta de recursos orçamentários governamentais. O referido 

documento sugere, portanto, a regulamentação segundo o que dispõe o art. 39 do 

Capítulo IX do Decreto 4.340/2002, apesar de tal capítulo tratar, originalmente, 

apenas de populações tradicionais em unidades de proteção integral. 

A instância oficial na gestão das UCs são os Conselhos Gestores e são 

regulamentados pelo Decreto 4.340/02. Sua composição deverá ser sempre que 

possível paritária entre a representação dos órgãos públicos e da sociedade civil. A 

implantação dos Conselhos Gestores é um fator de fundamental importância para a 

gestão das UCs, principalmente aquelas destinadas ao uso sustentável, por ser o 

fórum adequado para as discussões de interesse das unidades. 

As comunidades estudadas, além de estarem inseridas em uma RDS, estão 

assentadas em Área de Preservação Permanente, segundo o Código Florestal. A 

Resolução CONAMA nº 303/2002, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites 

de APPs, em seu artigo 3º, inciso XI, considera como tais, a área situada em duna, 

assim definida em seu artigo 2º, inciso X: “unidade geomorfológica de constituição 

predominante arenosa, com aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação 

dos ventos, situada no litoral ou no interior do continente, podendo estar recoberta, 

ou não, por vegetação.” 

Sobre o território da RDSEPT também incide a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 

1988 que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), que visa 

orientar a utilização dos recursos e prever o zoneamento de usos e atividades na 

Zona Costeira dando prioridade à conservação e proteção, entre outros, dos 

seguintes bens:  
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I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos 
de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e 
lagunares, baías e enseadas; praias; promontórios, costões e grutas 
marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias 
submersas;  
II - sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades naturais de 
preservação permanente;  
III - monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico, 
paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico. 

 

A Lei estabelece que os Estados e Municípios elaborem seus respectivos 

Planos Estaduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, observadas as normas 

e diretrizes do Plano Nacional. Em 20 de agosto de 1996 o estado do Rio Grande do 

Norte aprovou a Lei nº 6.950 que dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento 

Costeiro. Uma das metas do Plano é definir o Zoneamento Ecológico-Econômico 

(ZEE) e as respectivas normas e diretrizes para cada setor costeiro, sendo que em 

2000 foi aprovado o ZEE para o litoral Oriental do RN. A área onde se situa a 

RDSEPT, localizada no litoral norte do estado, não possui ZEE aprovado. 

O Decreto Federal nº 5.300 de 7 de Dezembro de 2004, que regulamenta a 

Lei nº 7.661, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece 

critérios de gestão da orla marítima. O Poder Público Estadual, na esfera de suas 

competências e nas áreas de sua jurisdição, deve planejar e executar as atividades 

de gestão da zona costeira em articulação com os Municípios e com a sociedade, 

através do Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima - Projeto Orla. 

As ações do Projeto Orla são voltadas ao ordenamento dos espaços 

litorâneos sob domínio da União, aproximando as políticas ambiental e patrimonial e 

com articulação entre as três esferas de governo e a sociedade. Em ação conjunta 

com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, o Projeto Orla é implementado pelas Secretarias Regionais do Patrimônio 

da União (SPU). As ações da SPU buscam contribuir para a inclusão socioterritorial, 

considerando o princípio constitucional que garante a função social da propriedade, 

seja ela privada ou pública, através da regularização fundiária dos assentamentos 

informais situados em terras da União, no âmbito do Projeto Orla. Tem como diretriz 

garantir que a regularização fundiária ocorra de forma articulada com a regularização 

urbanística e ambiental, através de parcerias com o poder local e a comunidade 

(MMA, 2010). 
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Fazem parte, dentre outros, dos bens da União os terrenos de marinha e seus 

acrescidos e compreendem uma faixa que, historicamente, foi reservada à União por 

questões de aproveitamento econômico e defesa da Nação, considerando-se a 

configuração do litoral no ano de 1831. “Atualmente, os terrenos de marinha se 

prestam a outras políticas públicas como a regularização fundiária, ordenamento das 

cidades, proteção do meio ambiente e das comunidades tradicionais, apoio ao 

desenvolvimento sustentável, conferindo aos bens da União sua função 

socioambiental” (SPU, 2006).  

Os terrenos de marinha compreendem uma faixa de 33 (trinta e três) metros 

medidos horizontalmente, para a parte da terra, contados a partir da Linha de 

Preamar Média e os acrescidos são os terrenos “que se tiverem formado, natural ou 

artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos 

de marinha, conforme dispõe os Arts. 2º e 3º, do Decreto-lei n° 9.760/1946.  

O instrumento de regularização fundiária das populações tradicionais em 

terras da União consiste na Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), que além de 

reconhecer o direito à moradia, deve buscar garantir o direito à terra e a respectiva 

proteção dos direitos culturais dessas populações, relacionados ao seu modo de 

vida e à utilização dos recursos naturais (SPU, 2006). 

As figuras 3 e 4 mostram a localização da faixa de 33 (trinta e três) metros 

dos terrenos de marinha na área de abrangência das comunidades litorâneas da 

RDSEPT, podendo-se visualizar que parte das moradias das três comunidades 

encontra-se situada dentro dessa faixa e em seus acrescidos.  

O processo de implementação do Projeto Orla no município de Macau teve 

inicio em 2009. Em audiência pública realizada no dia 28 de julho de 2009 foi 

aprovado um documento com a identificação dos problemas do trecho onde se 

localiza a RDSEPT e as ações e medidas necessárias para sua resolução, 

definindo-se o tempo de duração da atividade e os responsáveis pela sua execução. 

Em um processo de discussão conjunta entre instituições públicas15 e a população 

local foram definidas linhas de ação, dentre as quais se destacam: 

                                                 
15

 SPU – RN, IBAMA, IDEMA, UFRN, UNP, IFRN, Prefeitura de Macau, Câmara Municipal de Macau, 
Conselho Gestor da RDSEPT, Associações, grupos organizados, dentre outros. 
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 Remover e realocar as ocupações indevidas em áreas de uso público, 

com responsabilidade dos órgãos: SPU-RN, IBAMA, IDEMA, Prefeitura de 

Macau, Comitê Gestor da Orla; 

 Instituir o Plano Diretor Municipal, sob a responsabilidade da Prefeitura de 

Macau e Câmara Municipal; 

 Elaborar o ZEE e o Plano de Manejo da RDSEPT, sob a responsabilidade 

do IDEMA e do Conselho Gestor da RDSEPT; 

 Realizar a Regularização Fundiária de posses existentes em terrenos da 

União passíveis de regularização; 

 Implantar saneamento ambiental com responsabilidade dos órgãos: 

SEMARH, IDEMA, CAERN, IFRN, Prefeitura de Macau, Comitê Gestor da 

Orla, Conselho Gestor da RDSEPT; 

 Acompanhar e monitorar a operacionalização de projeto de geração de 

energia eólica. 

O Projeto Orla prevê a remoção de ocupações consideradas indevidas, por 

sua localização em áreas de uso público (nas margens do canal) e a realização da 

Regularização Fundiária das ocupações que são passíveis de regularização. 

A concepção de regularização fundiária articulada com a regularização 

urbanística e ambiental, que norteia a política de inclusão territorial da SPU 

depende, sobretudo, da articulação entre as três instâncias de governo, pois como já 

visto, a insuficiência da capacidade institucional dos órgãos públicos para a 

implementação e monitoramento de programas é um problema a ser considerado. A 

realização de um projeto urbanístico com enfoque ambiental pressupõe uma série de 

ações coordenadas que integre conhecimentos e experiências, comunicação e 

diálogo (na concepção do Desenho Ambiental de Franco, 1997) e a idéia de 

progressividade e de metas (na concepção de Martins, 2006). Além disso, devem 

ser consideradas as ações de regularização fundiária previstas pelo SNUC para a 

Reserva. 
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Figura 3 – Localização da faixa de marinha (em vermelho) na comunidade de Barreiras  
Fonte: SPU, 2010 

 
Figura 4 – Localização da faixa de marinha (em vermelho) nas comunidades de Diogo Lopes e Sertãozinho  
Fonte: SPU, 2010 
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A Lei nº 8.349, de 17 de julho de 2003, que criou a RDSEPT, em seu art. 2º, 

define como objetivo para a Reserva “preservar a natureza e, ao mesmo tempo, 

assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos 

modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais pelas populações 

tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as 

técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações.” O 

cumprimento desse objetivo deve ser consonante aos seguintes objetivos 

específicos, contidos na lei:  

 

I. Disciplinar os procedimentos e a utilização de equipamentos de pesca 
artesanal ecologicamente corretos; 

II. Incentivar a realização de pesquisas científicas para o conhecimento dos 
ecossistemas existentes visando o uso sustentável da área; 

III. Desenvolver na comunidade local, nos empreendedores e nos visitantes, 
uma consciência ecológica e conservacionista sobre o patrimônio natural e 
os recursos ambientais; 

IV. Assegurar o espaço comum e a sustentabilidade dos recursos naturais 
como patrimônio natural e social, para os moradores e suas futuras 
gerações; 

V. Fortalecer a organização comunitária e propiciar condições para a gestão 
participativa e co-responsável dos bens ambientais; 

VI. Criar condições para a melhoria da qualidade de vida dos moradores 
através do desenvolvimento de atividades auto-sustentáveis; 

VII. Compatibilizar as atividades econômicas instaladas na Reserva com o uso 
sustentável dos recursos ambientais; 

VIII. Disciplinar os novos usos a serem implantados em consonância com a 
sustentabilidade ambiental, econômica e social da área; 

IX. Harmonizar o desenvolvimento local com a preservação dos valores 
culturais; 

X. Estimular a realização de parcerias para a viabilização da implantação e 
gestão da Reserva. 

 

A Lei indica que “o Conselho Gestor deverá elaborar, no prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias, após a aprovação do seu Regimento Interno, a proposta de 

Zoneamento Ecológico-Econômico da Reserva, definindo diretrizes que disciplinarão 

os usos e atividades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do 

Tubarão.” 

Esse prazo pode ser considerado bastante exíguo, pois até o presente, 

apesar das inúmeras reuniões e seminários realizados nas comunidades da Reserva 

para a discussão da proposta e elaboração da Minuta de Lei do Zoneamento, esta 

não foi regulamentada. Visto que, segundo a Resolução CONAMA nº 237 de 1997 

em seu art. 5º, inciso I, é indicado ser da competência do órgão ambiental estadual o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades localizados ou 
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desenvolvidos em unidades de conservação de domínio estadual, a definição de 

parâmetros estabelecidos pelo ZEE da unidade é fundamental para a aprovação de 

licenciamentos na área. 

A Resolução determina que o Poder Público, no exercício de sua 

competência de controle, expedirá as seguintes licenças: 

 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 
implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental 
e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 
das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes determinados para a operação. 

 

A Resolução também define em parágrafo único, que o órgão ambiental 

estadual deve realizar o licenciamento após considerar o exame técnico procedido 

pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou 

empreendimento. Essa exigência faz supor que o município dispõe de aparato 

técnico para proceder a esse exame o que se mostra incompatível com a realidade 

administrativa de grande parte dos municípios brasileiros e, como visto no item 

anterior, os procedimentos para a aprovação de projetos pelo município de Macau 

dependem do licenciamento do órgão ambiental. 

Em decorrência da ausência de definições de parâmetros de uso e ocupação 

do solo por parte do estado (através do ZEE do litoral norte e do ZEE da Reserva) e 

da ausência de Plano Diretor no âmbito municipal, os condicionantes para a emissão 

de licenças ambientais ficam restritos à legislação federal incidente e às diretrizes 

gerais contidas nas leis estaduais e na lei de criação da Reserva. 
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2.4 Estratégias de planejamento ambiental em curso na RDSEPT 
 

A RDSEPT demonstra ser uma experiência até então exitosa de luta pela 

manutenção dos recursos naturais disponíveis, como os manguezais e o Rio 

Tubarão, fontes principais de sobrevivência das comunidades (Figuras 5 e 6). A 

mobilização e organização social da comunidade têm propiciado a resistência às 

práticas de descaracterização cultural, ambiental e de especulação imobiliária, que 

são ameaças externas ao seu modo de vida, característico das populações 

tradicionais.  

 

  

Figuras 5 e 6 – Área preservada dos manguezais na Reserva.  
Fonte: Acervo pessoal 

 

O Conselho Gestor tem um papel fundamental nesse processo e nas 

decisões acerca de planos e projetos a serem implementados na Reserva. A 

representação dos órgãos públicos nos Conselhos Gestores, de acordo com o 

Decreto 4.340/02, deve contemplar os órgãos ambientais nas três esferas, além de 

órgãos de áreas afins, tais como pesquisa científica, educação, defesa nacional, 

cultura, turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e 

assentamentos agrícolas.  

A representação da sociedade civil deve contemplar a comunidade científica e 

organizações não-governamentais ambientalistas com atuação comprovada na 

região da unidade, população residente e do entorno, população tradicional, 

proprietários de imóveis no interior da unidade, trabalhadores e setor privado 

atuantes na região e representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica. A 

composição do Conselho Gestor da RDSEPT, determinada em sua Lei de Criação, 

contempla a seguinte representação: 
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Art. 8º. O Conselho Gestor da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Estadual Ponta do Tubarão será composto por um membro titular e 
respectivo suplente representante de cada um dos seguintes órgãos e 
entidades: 
I. Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande 

do Norte; 
II. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis e da Amazônia Legal; 
III. Gerência Regional do Patrimônio da União; 
IV. Poder Executivo do Município de Guamaré; 
V. Poder Executivo do Município de Macau; 
VI. Poder Legislativo do Município de Guamaré; 
VII. Poder Legislativo do Município de Macau; 
VIII. Representante do setor produtivo instalado na Reserva; 
IX. Instituição de Ensino Superior, escolhida pela comunidade local, que 

desenvolva atividades de pesquisa na área da Reserva; 
X. Representantes de dez entidades civis, sediadas nos municípios de 

Guamaré e Macau, que representem os interesses das populações 
tradicionais residentes na área de abrangência da Reserva. 

 

Segundo o Relatório Técnico para o Plano de Manejo da RDSEPT (2008), a 

gestão na Reserva “deve ter como foco tanto a proteção e conservação dos 

estuários, manguezais, dunas, praias e caatinga, como a garantia das necessidades, 

direitos, anseios e da cultura das comunidades que tradicionalmente têm sua base 

de sustentação econômica vinculada aos recursos naturais existentes na UC” e 

deverá lidar com quatro grupos de desafios: 

 

1. Conflitos de ocupação, que envolvem desde a discussão dos limites e da 
forma de crescimento das comunidades, a regularização fundiária, a 
recuperação atual do espaço público, até o ordenamento futuro das 
comunidades; 

2. Desenvolver as atividades tradicionais com melhor distribuição dos 
benefícios e infraestrutura decorrentes das mesmas para todos os 
moradores; 

3. Estabelecer acordos específicos locais para os diversos usos dos 
recursos naturais, o que deve envolver amplo processo de negociação e 
co-responsabilidade de todos; 

4. Conseguir que os moradores da Reserva compreendam que este 
processo leva tempo e que as novas regras somente trarão benefícios se, 
além da compreensão e participação comunitária nas decisões, houver 
efetiva adesão às mesmas.  

 

Em apoio à gestão do Conselho foram criados Grupos de Trabalho (GTs) que 

propiciaram intensa discussão sobre o manejo dos diferentes ecossistemas 

presentes na região e das atividades geradoras de renda, como a pesca, que é a 

base da sustentação econômica das comunidades e o turismo como atividade 

potencial. As formulações propostas pelos GTs tiveram lugar de destaque nos 
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estudos desenvolvidos pelo órgão ambiental para formulação de diretrizes para o 

Plano de Manejo.  

A beleza cênica local, com potencial turístico e paisagístico e representando 

elevado interesse para o mercado imobiliário, orientou as discussões do Grupo de 

Trabalho (GT) de Turismo, optando-se pela implantação de um turismo de base 

comunitária, que privilegiasse os empreendedores locais, gerando benefícios sociais 

para toda a Reserva.  

Também foi criado o GT da Pesca, que tem como objetivo discutir a 

organização e o fortalecimento do setor pesqueiro e o GT de Monitoramento, que 

tem como objetivo principal participar no apoio e acompanhamento do programa de 

Monitoramento da Reserva. 

No âmbito das discussões do Conselho percebeu-se a necessidade de 

compreender a dinâmica de uso e ocupação do solo na RDS, constituindo-se um GT 

específico para essa discussão, visto que a ocupação do espaço na Reserva 

caracteriza-se pela informalidade, o que é reconhecido pelo documento elaborado 

pelo IDEMA (2008): 

 

No caso específico da RDS, a integridade dos ecossistemas na RDSEPT e 
sua biodiversidade se mantiveram de maneira notável, resultado direto das 
condições ambientais únicas e da forma de ocupação em comunidades 
tradicionais, inicialmente com baixa densidade e meios de produção simples. 
Mas de uma maneira geral, o uso e ocupação do espaço na RDS são 
desordenados e sem regras claras estabelecidas e algumas vezes 
desrespeitando a legislação existente. Desta maneira, o crescimento das 
comunidades e a continuidade dos usos dos recursos naturais devem passar 
por um processo de ordenamento criterioso, principalmente para tentar 
aproximar-se dos objetivos de desenvolvimento sustentável, próprios de uma 
RDS e objeto de sua criação. 
 

Várias oficinas e reuniões foram realizadas nas diversas comunidades da 

Reserva onde foram analisadas as atividades e usos existentes, cujos registros 

podem ser encontrados em detalhes nos anexos do documento do IDEMA: 

“Relatório Técnico para o Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Estadual Ponta do Tubarão”. Foram identificados pela população local 

conflitos e dificuldades e o que era desejado para o desenvolvimento futuro da 

Reserva.  
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Esse processo de discussão orientou a elaboração da Minuta de Lei16 do 

Zoneamento Ecológico-Econômico, que teve inicio em 2005, dois anos após a 

criação da Reserva. A proposta, ainda em discussão, sugere a divisão da RDSEPT 

em 04 (quatro) Zonas, 02 (duas) Áreas de Tratamento Especial e 02 (duas) Sub-

Zonas Especiais de Interesse Social, delimitadas conforme a figura 7 e descritas a 

seguir: 

 

I. Zona de Proteção Pesqueira (ZPP); 
II. Zona de Proteção das Dunas (ZPD); 

a) Sub-Zona Urbana de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho (SZU) 
b) Sub-Zona de Intervenção Programada de Barreiras, Diogo Lopes e 
Sertãozinho (SZIP) 

III.  Zona do Tabuleiro (ZT); 
a) Área de Tratamento Especial de Chico Martins (ATE I) 
b) Área de Tratamento Especial de Mangue Seco e Lagoa Doce (ATE II) 

IV. Zona de Recuperação Ambiental de Sertãozinho (ZRA). 

 

 
Figura 7 – Proposta de Zoneamento da RDSEPT.  
Fonte: Conselho Gestor da Reserva (2010). 

 

                                                 
16

 A Minuta de Lei apresentada foi fornecida pelo Conselho Gestor da RDSEPT, sendo necessária 
ainda a sua aprovação pelo CONEMA e, posteriormente, pela Assembléia Legislativa, para ao final 
ser sancionada pelo Governador (a) do estado para se tornar uma lei específica. 
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Para as Sub-Zonas onde estão assentadas as comunidades de Barreiras, 

Diogo Lopes e Sertãzinho foram definidas na minuta, no seu art. 7º, as seguintes 

diretrizes: 

 

Parágrafo único. As Sub-Zonas SZU e SZIP inseridas na ZPD em razão da 
sua localização territorial e caráter especial de interesse social, são 
destinadas a orientar o processo de ocupação ordenada do solo e a 
implementação dos arranjos produtivos e, principalmente, promover a 
regularização fundiária; são constituídas por áreas compostas por elementos 
de preservação descaracterizados pelo processo de ocupação urbana 
realizado pela comunidade, assim definidas: 
 
I. Sub-Zona Urbana de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho (SZU) 
abrange as áreas urbanizadas, correspondentes às comunidades litorâneas 
de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho, situadas entre a margem do 
estuário e o campo dunar, apresentando ocupação urbana consolidada com 
carência de elementos de infraestrutura básica; 
 
II. Sub-Zona de Intervenção Programada de Barreiras, Diogo Lopes e 
Sertãozinho (SZIP) é constituída em espaços contíguos às áreas 
urbanizadas, apresentando ocupações pontuais e descontínuas adjacentes 
às comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho, desprovida de 
elementos constitutivos da infraestrutura básica. 

 

Na minuta é previsto para essas zonas um Programa de Intervenção 

Programada, Urbanização e Re-ordenamento, conforme se segue: 

 

Art. 14. É permitida na SZU: 
I. Ocupação para fins urbanos e atendimento às necessidades das 
comunidades, podendo abranger moradia, equipamentos de serviços de 
hospedagem e lazer, comércio e indústria não poluente e equipamentos do 
serviço público, de pequeno porte, devendo ser obedecidos os seguintes 
critérios e prioridades: 
 

a) 1 (um) pavimento, ou 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros) de 
altura em relação ao perfil natural do terreno, na faixa de orla; 
b) 2 (dois) pavimentos ou 7,50 (sete metros e cinqüenta centímetros) de 
altura em relação ao nível natural do terreno, nas demais áreas; 
 

§ 1º. A abertura de novas ruas e a implantação de novas edificações ficam 
condicionadas às orientações do Programa de Intervenção Programada, 
Urbanização e Re-ordenamento. 
 
Art. 15. Na SZIP é permitida a implantação de equipamentos públicos 
estruturantes de uso comunitário, desde que de forma dispersa ao longo da 
estrada, para minimizar cortes no fluxo de sedimentos entre os campos de 
dunas. 
 
§ 1º. As novas ocupações e ampliações das existentes ficam condicionadas à 
elaboração, aprovação e implantação do Programa de Intervenção 
Programada, Urbanização e Re-ordenamento; 
§ 2º. Até que seja implantado o Programa referido no parágrafo anterior, 
qualquer ocupação nesta subzona estará sujeita a Acordo Setorial 
específico a ser oficializado por Resolução do Conselho Gestor da Reserva; 
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Art. 16. A definição de condicionantes para construção nos núcleos urbanos, 
localizados na SZU e SZIP, deve ser objeto de estudo específico, que 
considere os aspectos visuais, de ventilação e as dinâmicas de transporte 
dos sedimentos, bem como a capacidade de adensamento populacional, que 
por sua vez dependerá do dimensionamento dos sistemas de saneamento 
básico e dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica. 
  
Art. 17. Os acordos setoriais para a ocupação da SZU e SZIP, deverão se 
fundamentar em estudos de viabilidade espacial e ambiental com especial 
destaque à dinâmica dos ventos, ao transporte de sedimentos e a definição 
da capacidade deste sistema o qual deverá definir o limite para a expansão 
urbana nas áreas destinadas à intervenção programada. 
 
Art. 18.  Na ZT e na ATE II são permitidos os seguintes usos e atividades 
(nos incisos I e VII): 
I. Uso residencial, comercial e de serviços, expansão dos núcleos rurais e 
instalação de infraestrutura voltada a solucionar o esgotamento sanitário;  
VII. Implantação de conjuntos habitacionais destinados a acomodar o 
crescimento da população residente na Reserva mesmo que impliquem em 
redução da cobertura vegetal, desde que seja assegurada a manutenção de 
uma reserva legal de no mínimo 20% da área ocupada, ressalvadas aquelas 
indicadas como Área de Preservação Permanente (APP). 
 
Art. 19. Na ATE I, são permitidos os seguintes usos e ocupações: 
I. Uso residencial, comercial, de serviços e expansão urbana; 
... 
Art. 24. Na SZU de Chico Martins, Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho são 
vedados:  
II. O parcelamento do solo até que seja elaborado o Programa de 
Intervenção Programada, Urbanização e Re-ordenamento; 
... 
Art. 29. Para a implantação do Plano de Manejo serão utilizados os 
seguintes instrumentos: 
IV. Programa de Regularização Fundiária; 
V. Programa de Intervenção Programada, Urbanização e Re-ordenamento; 
VI. Plano de Gestão Integrado da Orla Marítima; 
... 
Art. 37. Os Planos Diretores dos Municípios de Macau e Guamaré, nas áreas 
abrangidas pela RDSEPT, deverão respeitar e se adequar às disposições 
desta Lei e do Plano de Manejo;  
 
Art. 38. Para a consecução dos objetivos desta Lei, será realizado cadastro 
dos moradores com o objetivo da realização do levantamento fundiário para 
que sejam firmados contratos de concessão de direito real de uso e termos 
de compromisso, entre o órgão competente e a população residente na 
Reserva. 
§ 1º. Os contratos de concessão de direito real de uso devem observar as 
disposições contidas nesta Lei, na Lei de criação da RDSEPT, no Plano de 
Manejo, nos regulamentos específicos (?) e/ou Acordos Setoriais 
celebrados, devendo conter:  
 

a) Indicação da área ocupada; 
b) Assegurar o acesso das populações às suas fontes de subsistência e 
a conservação dos seus modos de vida; 
c) Compromisso de participar da proteção, recuperação, defesa e 
manutenção dos recursos ambientais da RDSEPT; 
d) Proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou 
de práticas que danifiquem os seus habitats; 
e) Proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração 
natural de ecossistemas; 
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f) Prazo de duração do contrato, que deverá ser de no mínimo 5 (cinco) 
anos, com prorrogação automática, sem limite do número de 
prorrogações; 
 

§ 2°. As áreas que sofrerão processo de desapropriação, para garantir a 
proteção dos modos de vida das populações residentes, para as quais serão 
firmados contratos de concessão de direito real de uso de que trata o caput 
deste artigo, serão consideradas prioritárias no Plano de Regularização 
Fundiária. 
§ 3°. Os termos de compromisso serão firmados com os moradores que 
detenham título de propriedade na área da Reserva, devendo ser observadas 
as disposições contidas nesta Lei, bem como na Lei de criação da RDSEPT. 
§ 4°. Em caso de descumprimento das cláusulas contidas nos termos de 
compromisso de que trata o parágrafo anterior, a propriedade será objeto de 
desapropriação, não podendo ser o proprietário inadimplente, beneficiário de 
contratos de concessão de direito real de uso de que trata o parágrafo 
primeiro deste artigo. 

 

Após oito anos da criação da Reserva, o processo de discussão, elaboração e 

aprovação do zoneamento ecológico-econômico até o corrente ano de 2011 não foi 

finalizado e a ocupação informal é predominante na área. 

A preocupação com a dimensão urbana está presente na minuta de lei, mas 

as definições relativas às áreas urbanizadas são remetidas ao Programa de 

Intervenção Programada, Urbanização e Re-ordenamento. A definição de 

condicionantes para construção nos núcleos urbanos, localizados na Sub-Zona 

Urbana de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho (SZU) e Sub-Zona de Intervenção 

Programada de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho (SZIP), que prevê 

equipamentos públicos, novas ocupações e ampliações, ainda deve ser objeto de 

estudo específico e até que seja implantado o referido programa, qualquer ocupação 

nesta subzona estará sujeita a Acordo Setorial específico a ser oficializado por 

Resolução do Conselho Gestor da Reserva. A minuta indica que os Planos Diretores 

dos Municípios de Macau e Guamaré, nas áreas abrangidas pela RDSEPT, deverão 

respeitar e se adequar às disposições da Lei de Zoneamento e do Plano de Manejo.  

A Constituição Federal, em seu art. 30, inciso VIII, destaca como competência 

dos municípios promoverem o adequado planejamento e controle do parcelamento, 

da ocupação e do uso do solo urbano. Os instrumentos de uso e ocupação do solo, 

próprios da Política Urbana, não fazem parte do escopo da Política Ambiental e o 

zoneamento corresponde a uma das etapas do planejamento ambiental, sendo, 

portanto, um instrumento do planejamento.  

Esse planejamento deve resultar na definição de áreas que compartimentem 

os diversos sistemas ambientais componentes do território, que são apresentados 
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como áreas homogêneas, zonas delimitadas no espaço, com estrutura e 

funcionamento uniforme. Para cada zona deve ser atribuído um conjunto de normas 

especificas, dirigidas para o desenvolvimento de atividades e para conservação do 

meio. O zoneamento define as atividades que podem ser desenvolvidas em cada 

compartimento ou a proibição daquelas inadequadas (SANTOS R., 2004).  

O tratamento das áreas homogêneas ou zonas é dado segundo critérios 

definidos pelos técnicos do órgão ambiental executor da Política Ambiental, visto 

não existirem regras claras para o detalhamento das zonas, principalmente com 

relação às áreas urbanizadas no interior de unidades de conservação de uso 

sustentável. Devido a isto, em muitos casos são utilizados instrumentos próprios da 

Política Urbana nos zoneamentos ambientais, sobretudo nas áreas protegidas em 

municípios que não possuem plano diretor, como é o caso da RDSEPT. No entanto, 

esses instrumentos são utilizados de forma parcial (como por exemplo, a definição 

de gabarito para as edificações, não associada à taxa de ocupação e coeficiente de 

aproveitamento).  

Essas indefinições legais com relação às situações de ocupação da área têm 

como consequência o agravamento progressivo da degradação ambiental, 

decorrente do avanço das ocupações nas áreas que deveriam ser preservadas, 

podendo gerar conflitos de gestão entre as diferentes esferas de governo. 

Dos diversos estudos realizados na Reserva para subsidiar o Plano de 

Manejo, nenhum se refere a sua dimensão urbana (ver Anexo), assinalando a 

fragilidade histórica dos processos de regulação do solo urbano e a ausência de 

conexão entre os instrumentos e mecanismos de gestão definidos no âmbito das 

políticas urbana e ambiental. 

Para que as relações entre essas políticas sejam mais bem compreendidas, o 

capitulo a seguir avalia a dinâmica de ocupação e consolidação dos assentamentos. 
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CAPITULO 3 – DINÂMICA DE CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DOS 

ASSENTAMENTOS LITORÂNEOS DA RDSEPT 

 

No decorrer do século XIX, contra a filosofia que se esforça por apreender o 
global (encerrando em sua sistematização racional uma totalidade real) 
constituíram-se as ciências da realidade social. Essas ciências 
fragmentaram a realidade a fim de analisá-la, cada uma tendo seu método 
ou seus métodos, seu setor ou seu domínio. Ao fim de um século, discute-
se ainda se essas ciências fazem iluminações distintas sobre uma realidade 
unitária ou se a fragmentação analítica que elas efetuam corresponde a 
diferenças objetivas, articulações, níveis, dimensões. (LEFEBVRE, 2001, 
p.43) 

 

3.1 Aspectos físico-ambientais da RDSEPT 

 

Esse item tem como objetivo específico caracterizar a base físico-ambiental 

da área de estudo, para que se possam estabelecer relações com a sua dimensão 

urbana. A maior parte das informações foi extraída do Relatório Técnico para o 

Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do 

Tubarão, documento interno elaborado pelo IDEMA/FUNDEP, em 2008, onde 

podem se encontrados maiores detalhes sobre o assunto. Os estudos de Macedo 

(99) sobre a urbanização do litoral brasileiro e análise dos ambientes e ecossistemas 

frágeis também foram importantes para a pesquisa, no sentido de revelar as 

potencialidades, fragilidades e vulnerabilidades da área de estudo e melhor 

compreensão dos fenômenos físico-ambientais incidentes. 

 

3.1.1 Hidrologia e clima 

A Lei nº. 9433/97 que instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos tem 

como um de seus fundamentos a adoção da bacia hidrográfica como unidade 

territorial para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. Nas Resoluções 

CONAMA 001/86 e 369/2006 a bacia hidrográfica aparece como uma área de 

trabalho a ser considerada para a avaliação ambiental. 

A seleção da bacia hidrográfica como unidade básica de trabalho reside no 

fato de constituir-se em um sistema natural bem delimitado no espaço e composta 

por um conjunto de terras drenadas por um curso d’água e seus afluentes, onde as 

interações são integradas e mais facilmente interpretadas (SANTOS R., 2004).  
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O Estado do Rio Grande do Norte possui 14 bacias hidrográficas, sendo duas 

de longo curso, Apodi/ Mossoró e Piranhas/Açu, que juntas cobrem cerca de 80% da 

área do Estado e deságuam no Litoral Norte (IDEMA, 2002). A RDSEPT está 

inserida no estuário Piranhas-Açu, que constitui a maior bacia hidrográfica que 

deságua no litoral norte potiguar, localizando-se na Faixa Litorânea Norte de 

Escoamento Difuso (Figura 8), conforme dados da Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMARH, 2010).  

 

 
Figura 8 – Localização da RDSEPT na Faixa Litorânea Norte de escoamento difuso.  
Fonte: SEMARH. 2010 

 

Os planos urbanísticos com enfoque ambiental propostos por urbanistas 

como Martins (2007) e Bueno (2008) consideram a micro bacia como uma 

importante unidade de projeto, como um elemento estruturador para projetos de 

drenagem e de esgotos. No entanto, Santos R. (2004) apesar de considerar essa 

unidade como fundamental para o planejamento ambiental, faz a ressalva de que as 

atividades humanas não obedecem a critérios ou limites físicos, definindo novos 

desenhos hidrográficos e novas paisagens, alterando esse espaço natural. A autora 

considera, também, que trabalhar com a área da bacia hidrográfica traz dificuldades 

com relação a utilização de dados censitários, que no Brasil estão disponíveis por 

município, não obedecendo aos limites das bacias hidrográficas. 
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Com relação ao clima, segundo dados do IDEMA (2008), a área onde se 

localiza a Reserva é submetida ao clima semi-árido, com predominância da estação 

seca, com 7 a 8 meses de duração (junho a janeiro), uma estação chuvosa de 

fevereiro a maio (período úmido) e um período super úmido (precipitação superior à 

100 mm) de março a meados de maio. A precipitação pluviométrica anual é inferior a 

750 mm e o período de estiagem mais rigoroso ocorre entre agosto e dezembro, 

quando a precipitação média não ultrapassa 10 mm em média. Nos meses mais frios 

a temperatura média do ar é de cerca de 24ºC entre os meses de junho e julho, 

sendo o mês de novembro o mais quente, com temperaturas máximas 

ultrapassando 40ºC. 

Ainda segundo dados do IDEMA (2008), nesta região os ventos 

predominantes são provenientes do Leste (entre os meses de setembro a abril) e 

Nordeste (entre os meses de abril a setembro). Os ventos do Sudeste são 

importantes nos períodos de maio a agosto. A Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), definida pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul, 

passa a atuar do verão ao outono.  

 

3.1.2 Unidades geoambientais e cobertura vegetal 

No estudo ambiental realizado pelo IDEMA (2008) foram identificadas as 

unidades geoambientais que compõem a região da Reserva. As unidades 

geoambientais são definidas pelo artigo 2º, item XV, do Decreto Federal nº 

5.300/2004, como sendo: “A porção do território com elevado grau de similaridade 

entre as características físicas e bióticas, podendo abranger diversos tipos de 

ecossistemas com interações funcionais e forte interdependência”.  

Para o mapeamento das unidades geoambientais foram utilizadas imagens 

IKONOS de 2001 e QUICKBIRD de 2005, na escala 1:10.000. A elaboração deste 

mapeamento baseou-se nas características físico-naturais selecionadas que mais 

fortemente condicionam o ambiente costeiro: geologia, pedologia, geomorfologia, 

relevo e vegetação. Cada unidade possui diferentes capacidades de suporte ou 

diferentes limites de ocupação humana e de uso do recurso natural. As unidades 

ambientais identificadas na Reserva são apresentadas na figura 9. 
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Figura 9 – Unidades Geoambientais da RDSEPT.  
Fonte: IDEMA, 2008 

 

Através desse mapeamento identifica-se que os núcleos de Barreiras, Diogo 

Lopes e Sertãozinho estão assentados sobre o campo de dunas, mais 

especificamente sobre as dunas móveis (Figura 10). 

 

 
Figura 10 – Construções sobre as dunas.  
Fonte: Acervo pessoal 

 

As dunas são ecossistemas típicos da zona costeira e possuem uma grande 

importância para a estabilidade do meio marinho, além de terem um papel 

significativo na dinâmica das áreas litorâneas, sendo responsáveis pela formação e 
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delimitação de aquíferos, pela regularização das águas subterrâneas e na formação 

de lagoas (MACEDO, 99). 

Segundo os estudos do IDEMA (2008), o campo dunar é descrito como sendo 

composto por dunas fixas e móveis e apresentando uma vegetação variada, 

adaptada às situações extremas de temperatura, salinidade, ventos e solos pouco 

férteis. As dunas móveis localizam-se entre o tabuleiro e o campo de dunas fixas 

(Figura 11) e distribuem-se longitudinalmente na área, com aproximadamente 20 m 

de altitude e com sentido de deslocamento preferencial de nordeste para sudoeste 

(paralelos à direção dos ventos dominantes). No setor sul do campo dunar móvel 

observa-se o avanço progressivo das dunas em direção ao tabuleiro, soterrando a 

vegetação.  

As dunas móveis são desprovidas de cobertura vegetal, sujeitas à dissipação 

pelos ventos e formadas por depósitos de areia média a muito fina e inconsolidadas. 

As dunas fixas são fixadas por vegetação esparsa e sujeitas a dissipações de areia 

menos intensas do que as dunas móveis. 

 

 
Figura 11 – Campo dunar.  
Foto: Ronaldo Diniz, 2006. Fonte: IDEMA, 2008. 

 

O campo dunar móvel é composto por corredores dunares, que apresentam 

uma topografia baixa e as cristas de dunas que possuem uma topografia mais 

elevada (Figura 12). Os corredores dunares estão posicionados entre os 

alinhamentos de crista, constituindo espaços onde ocorre maior penetração de areia 

para realimentação das dunas móveis. É comum nessas áreas a ocorrência de 

lagoas interdunares de caráter temporário, alimentadas pelo aquífero dunar na 

Dunas Fixas 

Dunas Móveis 

Lagoas 
interdunares 
intermitentes 

Tabuleiro 
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estação úmida e o desenvolvimento de uma vegetação rasteira rala no solo devido 

ao aporte de água das chuvas e à proteção do vento pelas cristas (Figura 13).  

 

  
Figura 12 – Corredor e crista de duna.  
Foto: Maria das Dores Melo. Fonte: IDEMA, 2008 

Figura 13 – Lagoa interdunar.  
Foto: Cleyber Nascimento de Medeiros. 
Fonte: IDEMA, 2008 

 
As planícies interdunares compõem os setores com relevo mais plano, com 

ondulações suaves e com cotas altimétricas entre 2 e 5m. A origem dessa feição 

está relacionada a processos de remoção e transporte eólico de sedimentos médios 

a finos, resultando na formação de depressões extensas e, portanto, sujeita a 

intensas modificações. A vegetação que recobre o campo dunar é extremamente 

variada, apresentando desde formações de caatinga arbóreo-arbustiva, 

exclusivamente de árvores esparsas, até formações herbáceas (Figuras 14 e 15). 

 

  
Figura 14 – Vegetação rasteira fixadora das 
dunas.  
Foto: Ligia Rocha. Fonte: IDEMA, 2008 

Figura 15 – Formações de caatinga arbóreo-
arbustiva recobrindo as dunas.  
Foto: Ligia Rocha. Fonte: IDEMA, 2008 

 

As dunas mais próximas ao litoral apresentam cotas elevadas e terrenos 

suavemente ondulados, cobertos por um campo de vegetação pioneira, formada por 

ervas baixas, com altura inferior a 30 cm. Esse tipo de vegetação é comum cobrindo 

Crista de duna 

Corredor 
dunar 
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as dunas entre as comunidades de Diogo Lopes e Barreiras. Na porção nordeste da 

Reserva, nas áreas mais baixas, ocorre inundação periódica pelas águas do mar, 

por ocasião das marés cheias excepcionais. Nesses terrenos, o campo cobre 

totalmente o solo, apresentando altura de cerca de 10 cm. 

Segundo Macedo (99) a duna possui um alto valor, tanto pelo caráter 

paisagístico, como ambiental e mostra-se especialmente sensível a qualquer forma 

de assentamento humano. As ocupações em dunas podem desestabilizar a sua 

estrutura por completo e podem levar a destruição de extensas áreas de seu entorno 

imediato. Essa desestabilização ocorre pela retirada de vegetação e areia e 

drenagem de seus aquíferos, que podem iniciar um processo de migração dunar, 

diminuindo a capacidade de carga dos aquíferos ou simplesmente eliminando suas 

belas paisagens. 

Também compõe o ambiente da Reserva a planície de maré, caracterizada 

pelos estudos do IDEMA (2008), como uma unidade ambiental onde a altitude 

máxima do terreno é de 3m, sendo que essa declividade baixa torna o setor 

suscetível ao domínio das marés. A morfologia dessa área é modificada pela ação 

hidrodinâmica cíclica das correntes e ondas e períodos de marés excepcionais.  

Os sedimentos da Planície de Maré ocorrem ao longo de toda a faixa 

litorânea encontrando-se nas regiões protegidas da ação direta das ondas e estão 

diretamente relacionados a influencia da maré, correntes e do aporte flúvio-marinho. 

Esses sedimentos são predominantemente lamosos, ricos em matéria orgânica e 

apresentam acréscimo de sedimentos na granulometria areia, à medida que se 

aproxima da zona de praia. Essa planície é freqüentemente recortada por canais de 

maré acentuadamente curvilíneos onde ocorre a vegetação manguezal.  

O manguezal, descrito nos referidos estudos, ocorre na porção norte do 

território da Reserva e ocupa a zona de intermaré, com altitude até 2,5 m e 

declividade baixa, com substrato composto por argilas orgânicas e sedimentos 

areno-siltosos, apresentando ampla biodiversidade. O sistema estuarino na Reserva 

é constituído por um canal principal, conhecido como Rio Tubarão, cuja 

profundidade varia de 1 a 8m e, associado a ele, dezenas de gamboas e outros 

canais menos profundos.  
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A zona de praia, segundo o relatório do IDEMA (2008), corresponde ao 

espaço entre a zona de intermaré e os campos de dunas móveis, com relevo plano, 

levemente inclinado para o oceano, definindo uma superfície de transição das areias 

provenientes da zona de estirâncio17 que alimentam as dunas móveis e por isso sob 

constante estado de instabilidade natural. No caso da Reserva, a zona de praia 

apresenta diferentes feições, com áreas planas, pequenas dunas frontais e largura 

variável, de acordo com a dinâmica das marés e ventos. 

A figura 16 apresenta as principais unidades geológicas da Reserva, com a 

ocorrência do tabuleiro situado logo após o campo de dunas. 

 

 
Figura 16 – Principais unidades geológicas da Reserva.  
Fotos: Ronaldo Diniz, 2006. Fonte: IDEMA, 2008 

 

Das unidades geoambientais presentes na Reserva, o tabuleiro constitui-se 

na área mais propícia a ocupação, tanto por não haver restrições legais para seu 

uso e ocupação, quanto por constituir-se em uma unidade geoambiental com boa 

capacidade de suporte e permeabilidade moderada. Por possuir topografia favorável 

é propício para a agricultura e a ocupação por empreendimentos habitacionais ou 

outros tipos de edificações. O tabuleiro apresenta morfologia plana a levemente 

ondulada e segundo a análise do IDEMA (2008), as transformações morfológicas 

mais comuns que podem ocorrer referem-se às modificações de abrangência em 

área, decorrentes da migração de dunas móveis em sua direção e a ampliação da 

                                                 
17

 Faixa do litoral que é coberta e descoberta conforme a maré. 
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ocupação por áreas agrícolas, crescimento urbano e novos assentamentos. A 

vegetação predominante é do tipo savana estépica arborizada, conhecida como 

caatinga, apresentando árvores esparsas, que raramente se adensam para cobrir 

totalmente o solo e chegando até 4m de altura média, destacando-se as quixabeiras, 

catingueiras e carnaubeiras.  

Através da descrição dos aspectos físico-ambientais da RDSEPT, pode-se 

perceber a fragilidade dos ecossistemas presentes na região e a exigüidade das 

áreas propícias à ocupação.  

 

 

3.2 Características do uso e ocupação do solo nos assentamentos de 
Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho 

 

As informações referentes ao uso e ocupação do solo nos núcleos litorâneos 

da RDSEPT buscam auxiliar no levantamento das questões urbanas presentes nos 

assentamentos em seu processo de crescimento e expansão, tendo como referência 

o objeto de estudo da pesquisa, qual seja, os instrumentos e mecanismos de 

aplicação da legislação urbana e ambiental em suas relações com os elementos da 

estrutura urbana dos assentamentos. 

Para essa análise tomou-se como referência as seguintes variáveis e 

indicadores: morfologia (evolução urbana, traçado e parcelamento, tipologia dos 

elementos urbanos com destaque para os padrões de uso e ocupação do solo e 

sistemas de espaços livres); suporte de infraestrutura (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, coleta de resíduos, fornecimento de energia elétrica). 

Buscando compreender o perfil socioeconômico dos moradores verificaram-se, 

principalmente, níveis de renda, ocupação predominante, situação fundiária e 

aspectos tradicionais da relação da população com o meio. A partir dessa análise 

foram evidenciados os principais conflitos fundiários existentes. 

 

3.2.1 Evolução urbana 

Segundo Panerai (2006) por crescimento “entende-se o conjunto de 

fenômenos de extensão e adensamento apreendidos a partir de sua inscrição 

material no solo” e por desenvolvimento o “aumento do potencial econômico ou a 
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ampliação do papel institucional da aglomeração”. O crescimento pode ser 

espontâneo18 ou dirigido, constituir-se em um pólo - a origem e a referência do 

crescimento da aglomeração, organizando a constituição do tecido e os 

crescimentos secundários, ou desenvolver uma linha de crescimento - combinação 

de numerosas linhas e numerosas direções, estabelecendo hierarquias entre eixo 

principal e linhas secundárias. Pode possuir barreiras - um obstáculo geográfico ou 

construído, diferença administrativa (limite de município, estado, zona protegida) ou 

limites - obstáculo a um crescimento linear, um ponto de parada ou um acidente que 

impede a extensão, que quando ultrapassado permanece sendo o local de uma 

mudança no modo de crescimento. 

Com base nas análises propostas por Panerai, podemos afirmar que os 

núcleos litorâneos da RDSEPT cresceram de forma espontânea19, linear e contígua, 

margeando o canal conhecido como Rio Tubarão20 e assentados sobre o campo 

dunar, constituindo-se esses ecossistemas em barreiras para a expansão dos 

assentamentos, tanto do ponto de vista geográfico quanto legal. As figuras 17 a 21 

demonstram essa situação de ocupação. 

 

 

                                                 
18

 Para alguns autores não existe uma produção “espontânea” do espaço, pois ela resulta das 
condições sociais que a criaram. O espontâneo pode passar a idéia de que foi simplesmente uma 
escolha independente, autônoma. 
19

 Aqui adotamos a definição de Panerai (2006) 
20

 O chamado Rio Tubarão é uma área com características estuarinas pela infiltração de água doce 
das dunas no braço de mar interior criado pelo esporão de areia. 

CAMPO DUNAR 

RIO TUBARÃO 

COSTA 
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Figura 17 – Situação de ocupação das comunidades. 
Fonte: Google Earth 

  

Figura 18 – Visão aérea da comunidade de 
Diogo Lopes.  
Foto: Ronaldo Diniz, 2006. Fonte: IDEMA, 2008 

Figura 19 – Visão aérea da comunidade de 
Diogo Lopes e Sertãozinho.  
Foto: Ronaldo Diniz, 2006. Fonte: IDEMA, 2008. 

  

Figura 20 – Ocupações à margem do canal.  
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

Figura 21 – Ocupações sobre as dunas.  
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

 

Segundo o historiador Moura (2005), em 1579 os franceses já conheciam a 

península do Tubarão. Considera-se provável que o espanhol Diogo Lopes tenha 

chegado ao Brasil pelas terras do Tubarão, onde futuramente se desenvolveria o 

distrito de Diogo Lopes. Os moradores mais antigos da região contam que três 

irmãos (alguns dizem portugueses, outros espanhóis), Diogo, Viegas e Gaspar 

Lopes aportaram naquelas praias e apenas Diogo ficou morando por ali. O rio 

Tubarão era denominado rio Diogo Lopes, registrado em uma escritura de terra e em 

outros documentos, por volta de 1790, e permaneceu identificando o rio e a própria 

fazenda onde vivia Diogo, onde atualmente se situa a comunidade de Diogo Lopes. 

Sertãozinho, uma comunidade que cresceu a leste do povoado, hoje se 

integra a Diogo Lopes. Em 1996 havia em Diogo Lopes 2.612 habitantes. Em 2000 o 

IBGE divulgou dados da população da área incorporados ao total da área rural do 

RIO TUBARÃO 

DUNAS 

RIO TUBARÃO 

DUNAS 
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município de Macau, com 7.088 habitantes, sendo 18.612 habitantes na área 

urbana, perfazendo um total de 25.700 habitantes em todo o município. Na 

contagem populacional divulgada pelo IBGE em 2007 o município de Macau passa a 

contar com 27.132 habitantes. Segundo dados do IDEMA (2007) as comunidades de 

Diogo Lopes e Sertãzinho em 2007 possuíam aproximadamente 5.500 habitantes e 

a comunidade de Barreiras aproximadamente 2.800 habitantes, totalizando cerca de 

8.300 habitantes nas três comunidades. Em 2010 houve um decréscimo da 

população rural em relação ao ano de 2000 e um aumento da população urbana 

(Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Distribuição da população por número de habitantes 

 
MUNICÍPIO DE 

MACAU 
DIOGO LOPES SERTÃOZINHO BARREIRAS 

TOTAL DO  
MUNICIPIO 

1996 

URBANA RURAL 

2.612 * * 24.378 

* * 

2000 

URBANA RURAL 

* * * 25.700 

18.612 7.088 

2007 

URBANA RURAL 

5.500 2.800 27.132 

* * 

2010 URBANA RURAL 

* * * 28.954 

 21966 6988 

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE, IDEMA e MOURA.  
* Ausência de dados 
 

Historicamente as comunidades de Barreiras e Diogo Lopes cresceram em 

função do pescado, pela fartura oferecida pelo estuário e o exploraram de maneira 

sustentável, apesar da captura predatória da lagosta e do caranguejo, antes mais 

abundante (MOURA, 2005).  

Conforme informações dos moradores mais antigos, inicialmente as primeiras 

ocupações ocorreram na costa ou orla litorânea, na década de 1930, conforme 

relato de Élio Souza, morador da Reserva e filho de pescadores: 

 

Segundo a Senhora Izaura Maria da Silva Souza, 78 anos, moradora da 
Comunidade de Sertãozinho, na década de 30, o pai dela, O Sr. Manoel 
Gabriel, saiu da praia de Pititinga e veio pescar na costa de Diogo Lopes, 
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mais precisamente nas imediações do Morro Branco, em frente à 
comunidade de Sertãozinho. Nesta década as famílias já moravam na 
costa. Era tradição dos pescadores das praias de Pititinga, Zumbi entre 
outras, virem pescar na praia de Diogo Lopes, na “safra”, ou seja, quando 
havia muito peixe na costa. Neste período, muitas famílias de pescadores 
faziam suas moradas na Costa e alguns deles moravam permanentemente. 
Eu, particularmente, lembro que até a década de 80, o Sr. Afonso morava 
na costa durante a “safra” no período de abril a julho. 

 

Desta forma, essa pequena população que se formava tinha que atravessar o 

Rio Tubarão para ter acesso ao continente. Com o passar do tempo perceberam ser 

mais conveniente estabelecer suas moradias do outro lado do rio, sobre as dunas, 

por proporcionar maior facilidade de acesso às sedes dos municípios de Macau e 

Guamaré. 

Segundo Moura (2005), as ações do vento, da areia e da corrente marinha 

transformam constantemente o Pontal do Tubarão. Nas décadas de 1960 e 1970 o 

pontal se abriu por duas vezes e em 1985 o lençol de dunas de Diogo Lopes 

acumulou muita água formando várias lagoas. Com o tempo as lagoas foram se 

interligando formando uma grande lagoa que começou a sangrar em direção ao rio. 

Por não suportar o grande volume de água acabou estourando e desceu o morro 

soterrando casas. 

A principal forma de subsistência para as comunidades litorâneas é a pesca 

tradicional, sendo os distritos de Diogo Lopes, Barreiras, Sertãozinho importantes 

áreas de produção pesqueira do município de Macau. Embora a pesca de alto mar e 

a pesca marinha costeira contribuam significativamente com a renda obtida pelas 

comunidades, a pesca estuarina é a base da subsistência dos moradores da 

Reserva. A pesca realizada no manguezal, além de ser uma fonte de renda para as 

comunidades é também uma fonte de alimento disponível e acessível para os 

pescadores e moradores em geral (IDEMA, 2008). 

A mariscagem é realizada preferencialmente por mulheres, apesar de alguns 

pescadores já participarem da atividade, e possui três fins: constitui-se na principal 

fonte de renda familiar, é fonte complementar da renda e em alguns casos é apenas 

fonte de alimento (ROCHA et al., 2010). 

Cerca de 30% dos moradores da Reserva são pescadores e marisqueiras e 

as outras ocupações mais significativas em termos quantitativos estão relacionadas 

a atividades do lar, aposentados, comerciantes e funcionários públicos das áreas da 
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saúde e educação estaduais e (ou) municipais, ocupando cargos nas escolas e 

postos de saúde, como vigilantes, professores, zeladores, merendeiras, garis, 

enfermeiras e agentes de saúde (IDEMA, 2008).  

Em conversas informais com os moradores, pode-se perceber uma tendência 

de mudança nas atividades e práticas tradicionais dos moradores da Reserva, com a 

população mais jovem buscando trabalho em outras áreas profissionais ou mesmo 

atividades e estudos fora do âmbito das comunidades.  

O setor terciário é representado pelas atividades relacionadas ao comércio e 

prestação de serviços, sendo que a mais representativa, com 30 empreendimentos, 

dos 89 levantados pelo IDEMA é a de gêneros alimentícios.  

De um total de 749 famílias pesquisadas pelo órgão ambiental, 419 

apresentaram uma renda inferior a um salário mínimo, 240 de 1 a 2 salários 

mínimos, 65 apresentaram uma renda entre 2 a 5 salários e apenas 25 com mais de 

5 salários mínimos. 

Com relação à condição fundiária das moradias nas comunidades 

pesquisadas é significativo o percentual de unidades próprias. De 1713 unidades 

pesquisadas, 1554 declararam o domicilio como próprio. No entanto, segundo 

relatório do IDEMA (2008), “quando indagados a respeito de documentação do 

imóvel, verificou-se que cerca de 50% daqueles informados como situação ‘própria’, 

diziam respeito ao imóvel construído, mas que o lote em si era um terreno de posse. 

Desta maneira, as informações levantadas na pesquisa referentes à situação 

fundiária do tipo ‘posse’ provavelmente está muito aquém da real.” 

Segundo o relatório do IDEMA, constatou-se que em Diogo Lopes e 

Sertãozinho os terrenos das famílias foram adquiridos em sua maioria via posse, 

como presente de políticos, herança de família, doação de familiares, empréstimo e 

aluguel. Os terrenos com escritura em cartório são poucos e na sua maioria são 

vendas de terceiros que adquiriram a área por meio de posse ou ocupação, 

residindo na área há mais de 10 anos. Já em Barreiras a maioria das terras pertence 

aos donos das salinas, não tendo sido ocupadas, mas cedidas. Os moradores do 

centro são posseiros e algumas áreas pertencem a um único proprietário. As 

famílias já moram nesses locais há mais de 30 ou 40 anos, a maioria com 

documento comprobatório. 
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As práticas tradicionais de pesca e mariscagem dessas populações definem 

um modo de viver que se traduz em costumes, formas de organização social e de 

construção do seu habitat, caracterizando-as como comunidades tradicionais, como 

visto no Capítulo 1. No entanto, a forma como vem se processando a ocupação da 

área apresenta características do tipo “informal urbano”, visto que os 

assentamentos crescem e se expandem sem parâmetros e acabam por alterar sua 

relação com o meio ambiente, pois essa forma de ocupação do solo vem 

comprometendo os locais que são suas fontes de sua subsistência. 

As figuras 22 e 23 demonstram as principais tendências de crescimento 

evidenciadas na análise de campo e apontam o campo dunar como área de 

expansão, através da ocupação por novas construções e demarcação de lotes 

(Figuras 24 a 27). A ocupação também se expande em direção ao rio Tubarão 

comprometendo o acesso às suas margens, a balneabilidade das águas e indicando 

risco para as ocupações em função das alterações das marés (Figuras 28 e 29). 
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Figura 22 – Eixos de crescimento – Sertãzinho e Diogo Lopes.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 
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Figura 23 – Eixos de crescimento – Barreiras.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 
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Figuras 24 e 25 – Tendências de crescimento em Diogo Lopes. 
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

  

Figuras 26 e 27 – Edificações em construção sobre as dunas em Diogo Lopes. 
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

  
Figuras 28 e 29 – Ocupações nas margens do rio Tubarão.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

 

3.2.2 Traçado, parcelamento e infraestrutura 

O parcelamento do solo está relacionado à divisão de um determinado 

espaço físico em parcelas de terreno, com vistas à sua organização, refletindo 

aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais de uma determinada 

comunidade. O parcelamento é condicionado tanto pela forma de organização da 

comunidade que ocupa a área, como por sua localização, seja esta urbana ou rural. 
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Segundo Panerai (2006), “o parcelamento conserva a memória de estados 

anteriores do território, a marca de antigos usos do solo e de determinados limites”. 

A representação negativa da rede de vias faz aparecer o domínio construído, que 

não está limitado ao edifício, compreendendo também jardins, pátios, quintais, e 

terrenos baldios e a relação entre a rua e as parcelas é o fundamento para a 

existência do tecido urbano. 

O traçado das vias e o parcelamento dos núcleos litorâneos de Diogo Lopes e 

Sertãozinho são bastante irregulares, o que se percebe pela configuração das 

quadras e lotes, que variam em formas e tamanhos (Figura 30). Esse parcelamento 

está relacionado com o ato de morar em um meio que, embora com algumas 

características urbanas, mantém aspectos rurais, pois o espaço do lote é também o 

lugar onde são exercidas atividades de criação e plantio.  

A via principal que margeia o canal corta os núcleos urbanos no sentido 

longitudinal e é a principal via de ligação entre as três comunidades e por onde 

circulam carros, ônibus, motos, bicicletas e pedestres. O restante do arruamento 

desenvolve-se paralelamente à essa via, em direção ao campo de dunas. As vias 

secundárias e perpendiculares à via principal permanecem, em sua maioria, em 

areia (Figura 31).  

As ruas transversais em Sertãozinho e Diogo Lopes apresentam declividade 

acentuada pela conformação das dunas e somente algumas delas apresentam 

condições de tráfego de veículos. (Figuras 32 a 35). Esse desordenamento de 

ocupação característico da informalidade, somado às ações sem planejamento do 

Poder Público, dificulta futuras ações de implantação de sistemas de saneamento, 

drenagem e viário.  

A via principal, na data dos levantamentos de campo da presente pesquisa 

(2009) era de paralelepípedos, mas no final de 2010 foi asfaltada pela prefeitura de 

Macau (Figuras 36 e 37). Essa situação, além de agravar significativamente a 

impermeabilização do solo e dificultar a implantação de sistemas de infraestrutura 

adaptados à fragilidade do ambiente, demonstra a ausência de integração das 

Políticas Ambiental e Urbana, por parte do estado e município, respectivamente.  
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Figura 30 – Quadras e lotes – Diogo Lopes e Sertãozinho.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 

 
Figura 31 – Sistema viário – Diogo Lopes e Sertãozinho.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 
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Figura 32 – Via principal em Sertãozinho. 
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

Figura 33 – Vias secundárias em Sertãzinho.  
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

  
Figuras 34 e 35 – Passagens de pedestres em Diogo Lopes.  
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

  
Figura 36 e 37 – Via principal asfaltada em 2010 
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

 

O traçado urbano de Barreiras (Figuras 38 e 39) diferencia-se de Sertãzinho e 

Diogo Lopes por apresentar ruas mais largas e em sua maioria pavimentadas 

(Figuras 40 a 43). Também se constituiu de forma linear, ao longo do Rio Tubarão, 

mas está localizada em um nível mais elevado, sendo que os acessos ao rio são 

íngremes, criando dois planos de ocupação, conforme demonstram as imagens das 

figuras 44 a 47. 
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Figura 38 – Quadras e lotes – Barreiras.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 

 
Figura 39 – Sistema viário – Barreiras.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 
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Figuras 40, 41, 42 e 43 – Traçado das ruas de Barreiras.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

  

  
Figuras 44, 45, 46 e 47 – Declividades do assentamento de Barreiras  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 
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As comunidades possuem uma infraestrutura precária na qualidade ou 

periodicidade dos serviços públicos oferecidos (energia, água e recolhimento de 

lixo). Há significativa deficiência de saneamento básico e atendimento às 

necessidades locais no tratamento dos resíduos sólidos. Segundo levantamentos do 

IDEMA (2008), cerca de 80% das moradias possuem fossa séptica, mas ainda 

existem cerca de 20% de residências que são destituídas deste tipo de serviço. O 

abastecimento de água atende a 89,1% das moradias que estão ligadas à rede geral 

e a coleta de lixo domiciliar atende 82,5% das famílias, com a freqüência de 3 vezes 

por semana. O lixo é coletado por um trator/caçamba e transportado para um lixão e 

15,6% das famílias que não contam com o serviço de coleta queimam o lixo nos 

quintais (Figura 48).  

 

 
Figura 48 – Deposição de lixo nas ruas e terrenos 
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

 

O fornecimento de energia elétrica abrange aproximadamente 93% das 

moradias. O sistema de telefonia atende cerca de 30% das residências e existem 

cerca de 20 telefones públicos nas comunidades. O transporte rodoviário oficial é 

feito por uma única empresa que serve aos municípios de Macau e Guamaré. Há 

ainda a existência de alternativos, do tipo lotação, intercalando com o serviço dos 

ônibus e o serviço de moto-táxi. Os moradores também se deslocam com bicicletas, 

sendo que 50% dos moradores possuem esse veículo, 7,4% tem carro, 4,3% motos 

e 14% das famílias possuem barcos (IDEMA, 2008). 
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3.2.3 Tipologias dos elementos urbanos 

As residências de Diogo Lopes e Barreiras são conjugadas e em grande parte 

possuem terraços ou alpendres. Os recuos frontais são mínimos e muito próximos 

das calçadas, que são bastante estreitas (Figuras 49 e 50).  

 

  
Figura 49 – Residências conjugadas em Diogo 
Lopes.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

Figura 50 – Residências conjugadas em 
Barreiras.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

 

As moradias em Sertãozinho são em sua maioria do tipo isolado com 

pequenos recuos laterais com áreas cercadas no fundo dos lotes, que são utilizados 

para a plantação de produtos de subsistência e criação de animais (Figuras 51 e 

52). 

 

  
Figura 51 – Casas isoladas em Sertãzinho  
Fonte: Acervo pessoal, 2010  

Figura 52 – Cercas e quintais.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

 

No levantamento do uso do solo (Figuras 53 e 54) identificou-se que o uso 

residencial é predominante nas três comunidades e quanto ao uso comercial 

predominam os pequenos mercados, padarias, e bares, que foram destacados pela 



 

 

107 

quantidade significativa. Apenas quatro pousadas foram identificadas, sendo uma 

em Sertãozinho, duas em Diogo Lopes e uma em Barreiras, com instalações 

simples, de propriedade dos moradores locais, que buscam o desenvolvimento do 

turismo de base comunitária. O uso misto, em geral, é caracterizado por residências 

que dispõem de um pequeno comércio na frente do lote.  

Foram também identificadas quatro escolas, duas creches, uma pequena 

escola de alfabetização particular, pequenas igrejas e 02 unidades de saúde, sendo 

uma em Diogo Lopes e outra em Barreiras. Nas três comunidades não existem 

postos bancários, sendo que os moradores da Reserva têm que se deslocar a 

Macau para a utilização desses serviços. 

No uso institucional foram identificadas Colônia de Pescadores, Clube de 

mães, Clube da Terceira Idade, Clube de Idosos, Posto de Saúde, Comissão de 

Justiça e Paz, Associação de Desenvolvimento Comunitário, além da Sede da 

Reserva, construída pelo órgão ambiental estadual e do “Rancho da Petrobrás”, 

como é conhecida a edificação onde a Petrobrás realiza atividades sociais voltadas 

para as comunidades.  
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Figura 53 – Uso do solo – Sertãozinho e Diogo Lopes.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 
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Figura 54 – Uso do solo – Barreiras. 
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 
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Segundo levantamentos do IDEMA (2008) nos quais foram pesquisadas 2324 

edificações nas três comunidades, entre domicílios, comércio e serviços (quadro 2), 

as comunidades apresentam a maior parte de suas edificações construídas em 

alvenaria.  

 

Quadro 2 – Materiais empregados nas construções  

 

Número de 
unidades 

pesquisadas 

Alvenaria Taipa Madeira Misto Outros Terrenos 
vagos 

Não foi 
possível 
avaliar 

Barreiras 739 486 72 04 35 02 79 61 

Diogo 
Lopes 

1425 930 98 60 79 23 122 113 

Sertãzinho 160 83 27 04 18 11 - 17 

TOTAL 2324 1499 197 68 132 36 201 191 

Fonte: Própria, com dados do IDEMA/2007 

 

Nos levantamentos de campo realizados foram identificadas as edificações 

segundo seu padrão construtivo, distribuídos entre alvenaria, taipa e palha, 

conforme demonstram as figuras 55 e 56. Percebe-se a grande predominância de 

edificações em alvenaria, demonstrando o alto grau de consolidação das 

comunidades. 
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Figura 55 – Tipologia das edificações segundo o padrão construtivo – Sertãozinho e Diogo Lopes. 
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 
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Figura 56 – Tipologia das edificações segundo o padrão construtivo – Barreiras.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 
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As moradias construídas em taipa têm sido substituídas por construções em 

alvenaria através de programas governamentais e se repetem ao longo de toda a 

comunidade (Figuras 57 e 58). Em muitos casos, os moradores ampliam essas 

moradias construindo alpendres frontais, que tanto servem para barrar a incidência 

solar, como para resgatar sua tradição, pois os alpendres são bastante utilizados 

pelas famílias para a colocação de redes. 

A substituição das moradias de taipa por habitações padronizadas por 

modelos institucionais é uma quebra da tradição e da cultura dessas comunidades, 

como reflete Fathy (1982). Ainda que tenha o objetivo de trazer melhorias 

construtivas ou sanitárias, a imposição de modelos não identificados com a 

população local contribui para a perda de sua identidade e de seus modos de vida.  

 

  

Figura 57 – Casas de taipa em Diogo Lopes.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

Figura 58 – Padrão tipológico das casas de 
alvenaria que substituem as casas de taipa  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

 

Existem residências construídas pelos primeiros ocupantes da área que 

datam da década de 1940. A figura 59 mostra uma residência em Diogo Lopes 

dessa época, segundo informação da moradora e a figura 60 mostra uma residência 

em Barreiras com padrão tipológico da década de 1950/60, localizada no conjunto 

de casas identificadas em azul (figura 61) e que caracterizam o patrimônio cultural e 

arquitetônico da comunidade de Barreiras.  
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Figura 59 – Uma das casas mais antigas da 
comunidade de Diogo Lopes.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

Figura 60 – Casa em Barreiras.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

 

    

 
Figura 61 – Conjunto de edificações da comunidade de Barreiras.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 

 

Com relação ao gabarito, a maior parte das construções é térrea, mas 

identificam-se edificações com dois e três pavimentos. As figuras 62 e 63 

demonstram a localização das edificações térreas, com dois e três pavimentos 

existentes nas três comunidades. 
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Figura 62 – Gabarito das edificações – Sertãozinho e Diogo Lopes.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 
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Figura 63 – Gabarito das edificações – Barreiras.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 
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 As figuras 64 a 67 mostram as principais tendências de verticalização nos 

assentamentos, com edificações de dois e três pavimentos. 

 

  

  
Figuras 64, 65, 66 e 67 – Casas com 2 e 3 pavimentos em destaque.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

 

3.2.4 Sistema de espaços livres  

Segundo PANERAI (2006) a distinção entre espaço público e terrenos 

privados pertence ao campo do direito e segundo culturas e épocas assume formas 

jurídicas diferentes. O espaço público compreende a totalidade das vias: ruas e 

vielas, bulevares e avenidas, largos e praças, passeios e esplanadas, cais e pontes, 

rios, canais, margens e praias.  

Para Macedo et al (2009), “as ruas e calçadas seriam os espaços de 

realização da esfera pública por excelência, assim as ruas deveriam comportar a 

escala do pedestre, não apenas a dos veículos e, as calçadas deveriam ser  

generosas e bem conservadas.[...]. As praças e os parques são os tipos mais 
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comuns de espaços livres urbanos públicos do Brasil. Há uma cultura do Poder 

Público e da população em reconhecer e utilizar, predominantemente, as praças.” 

O estudo dos Espaços Livres Urbanos, entendidos como áreas com nula ou 

mínima proporção de elementos construídos, pressupõe compreendê-los como um 

sistema determinante para o equilíbrio ecológico. A concepção de Franco (1997) de 

que a abordagem sistêmica do mundo considera que todos os elementos interagem 

numa gigantesca rede de relações pode ser aplicada ao meio urbano e ao Sistema 

de Espaços Livres, no qual todos os elementos devem interagir entre si, 

possibilitando as trocas sociais e ecológicas (NOBRE et al, 2010). 

Tardin (2008, p.53) considera que os espaços livres sofreram “um longo 

processo de desintegração para adequar-se a ocupação urbana.” Seus estudos 

orientam na avaliação de atributos desses espaços para o estabelecimento de 

diretrizes de uso e ocupação do solo, considerando-se a importância da sua 

manutenção para a qualidade do ambiente urbano, permitindo criar uma escala de 

valores para se determinar os espaços livres mais adequados na constituição de um 

sistema. São considerados os atributos do suporte físico/ambiental (cobertura 

vegetal, hidrologia, declividades, espaços agricultáveis); os atributos perceptivos, 

elementos de paisagem (segundo o ponto de vista das visuais de elementos 

cênicos); os níveis de acessibilidade (maior ou menor risco de sofrer modificações 

pela ocupação humana) e os vínculos de planejamento (parâmetros de proteção que 

estão submetidas as áreas livres).  

As figuras 68 e 69 demonstram as relações entre os espaços construídos e 

espaços livres na configuração urbana das comunidades. Os espaços livres públicos 

utilizados para as práticas sociais são compostos pelas praças e áreas de uso 

comum à margem do canal. As praças existentes são todas pavimentadas, com 

pouca ou nenhuma vegetação, oferecendo pouco sombreamento durante o dia, com 

dificuldades de acessibilidade e ausência de permeabilização do solo (Figuras 70 a 

73). A ocorrência de vegetação é predominante nos quintais, internamente aos lotes, 

e à margem do canal.  
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Figura 68 – Espaços ocupados e espaços livres – Sertãozinho e Diogo Lopes.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 

 
Figura 69 – Espaços ocupados e espaços livres – Barreiras.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 
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Figuras 70 e 71 – Praça dos pescadores em Diogo Lopes.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

  
Figura 72 – Praça Padre Cícero em Diogo Lopes.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

Figura 73 – Praça da Igreja em Barreiras.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

 

As áreas à margem do Rio Tubarão, que percorrem toda a extensão dos 

núcleos, possuem um caráter de convivência dos pescadores e da população local e 

são ocupadas por quiosques, bancos e são sombreadas por árvores. Alguns desses 

quiosques são utilizados para a guarda de apetrechos de pesca, para a realização 

do beneficiamento do pescado e a confecção e conserto de redes (Figuras 74 a 76). 

A comunidade se apropria do espaço da rua como parte integrante de seu habitat. 

 

  
Figuras 74 e 75 – Quiosques ao longo do Rio Tubarão.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 



 

 

121 

 

Figura 76 – Margem do canal em Diogo Lopes  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

 

A proximidade do Rio Tubarão com toda a extensão dos núcleos urbanos, 

principalmente em Sertãozinho e Diogo Lopes (visto que Barreiras se encontra em 

uma situação mais elevada) favorece o desembarque nas proximidades das 

moradias. As embarcações utilizadas pelos pescadores para as atividades da pesca 

são ancoradas ao longo de toda a margem do rio, não existindo um porto específico 

para desembarque (Figuras 77 e 78). 

 

  

Figura 77 – Embarcações ancoradas em Diogo 
Lopes 
Fonte: Acervo pessoal, 2010 

Figura 78 – Embarcações ancoradas em 
Barreiras.  
Fonte: Acervo pessoal, 2010 
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Segundo Tardin (2008, p. 51), a percepção da paisagem “pode ter grande 

relevância na ordenação do sistema de espaços livres, enquanto um elemento 

essencial para a manutenção da qualidade visual de um lugar, com repercussões 

sobre o desenvolvimento da qualidade de vida da população e a preservação do seu 

patrimônio natural e artificial.” Para a análise dos elementos de paisagem são 

consideradas as áreas de emergência visual, que podem ser percebidas desde o 

percurso pelas vias, e os fundos cênicos, que correspondem às vistas panorâmicas 

contempladas a partir de pontos com cota mais elevada. 

A figura 79 mostra a localização de um ponto de observação onde a 

paisagem é comprometida pela edificação de três pavimentos próxima ao rio 

(Figuras 80 e 81). 

 

 
Figura 79 – Localização de um ponto de observação da paisagem com edificação de três 
pavimentos comprometendo a visão do rio.  
Fonte: Elaboração própria sobre imagem QUICKBIRD, 2010 
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Figuras 80 e 81 – Interferências na paisagem causadas pela verticalização.  

Fonte: Acervo pessoal, 2009. 

 

As interferências causadas na paisagem pela verticalização ainda são 

pontuais, mas se a construção de novas edificações verticais não for controlada, o 

conjunto delas pode vir a criar extensas barreiras visuais. 

 

 

3.3 Condicionantes da consolidação e expansão 

 

Os elementos da estrutura urbana dos assentamentos litorâneos de Barreiras, 

Diogo Lopes e Sertãozinho caracterizam uma forma de apropriação do espaço 

próprio da ocupação informal, considerando-se que não se enquadra nos requisitos 

normativos e jurídicos - não conformidade com as normas urbanísticas e 

construtivas, irregularidade de posse – ainda que, historicamente, tenham se 

constituído por uma população tradicional, por seus modos de vida, costumes e 

formas de organização social. 

As tipologias habitacionais adotadas (com a substituição da taipa e da palha 

pelo uso da alvenaria) demonstram que as normas de relação não agressiva com a 

natureza, próprias da tecnologia autóctone, foram perdidas no processo de evolução 

urbana e produção das moradias. Conforme análise de Pelli (1990), as tecnologias 

autóctones são uma das referências básicas da tecnologia informal, ainda que 

longínquas e bastante transformadas. 

Esse padrão de produção informal da moradia, entretanto, possui 

potencialidades a serem consideradas no planejamento urbano/ambiental, pois 

possibilitam que:  
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 Intervenções de grande porte, como cortes e aterros, sejam reduzidas, 

visto que os assentamentos acomodam-se à morfologia natural dos 

terrenos; 

 Algumas vias se mantenham em solo natural, em função do traçado e 

do parcelamento adotados; 

 A edificação de construções de grande porte não seja favorecida, em 

função do padrão de lotes adotados; 

  As tipologias construtivas adotadas sejam, em sua maioria, térreas, 

dotadas de quintais e árvores, que permitem a permeabilidade do solo 

e o sombreamento; 

 Os espaços públicos sejam apropriados pela comunidade e 

mantenham as características naturais do ambiente; 

 A expansão urbana limite-se ao crescimento da própria comunidade.  

Esses fatores minimizam impactos ao meio ambiente e estão relacionados em 

parte pela criação da Reserva, que mantém o território preservado da especulação 

do mercado imobiliário e em parte pelas tipologias construtivas adotadas. No 

entanto, em sua dinâmica local, as comunidades continuam crescendo e ocupando o 

solo sem parâmetros, sendo possível inferir que: 

 As tendências de expansão evidenciam o avanço das ocupações sobre 

as APPs; 

 As ocupações irregulares às margens do canal (planícies de maré) 

criam conflitos de circulação e acessos, bem como o agravamento da 

contaminação do curso d’água; 

 A precariedade dos serviços de abastecimento de água e coleta de 

esgotos indica a alta probabilidade de contaminação dos cursos d’água 

por metais pesados provenientes dos efluentes urbanos; 

 A implantação de infraestrutura convencional pelo Poder Público, sem 

planejamento, indica a ausência de utilização de recursos técnicos 

alternativos e adaptados; 

 A imposição de modelos institucionais de moradia contribui para a 

perda da identidade e dos modos de vida locais; 

  Inexiste o controle da produção e da correta destinação de dejetos 

urbanos sólidos e líquidos; 
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 Há dificuldades de acessibilidade e mobilidade; 

 Há um processo crescente de comprometimento da paisagem 

proveniente de construções com até três pavimentos; 

 Verifica-se alto nível de impermeabilização do solo em espaços 

privados e públicos (praças totalmente pavimentadas); 

 Existem áreas de risco com possibilidades de inundações, 

desbarrancamentos e deslizamento de encostas; 

 A fragilidade dos órgãos públicos na operacionalização de programas 

de regularização fundiária concorre para o crescimento da 

informalidade urbana, agravando os processos de degradação 

ambiental. 

 A fragilidade dos órgãos públicos na operacionalização de programas 

de regularização fundiária abre também espaço para o mercado formal, 

pois os municípios de Macau e Guamaré fazem parte do Pólo Costa 

Branca, uma das rotas do turismo no Estado, além de tratar-se de uma 

área litorânea de grande beleza cênica, de potencial turístico e 

paisagístico representando elevado interesse para o mercado 

imobiliário; 

 A inserção da PETROBRÁS na área, com implantação de dutos e 

poços de extração de petróleo, constitui-se uma ameaça externa de 

grande impacto para a Reserva; 

 A possibilidade de implantação de um parque eólico em áreas da 

Reserva pode causar impactos já preliminarmente identificados pelo 

Conselho Gestor. 

Considerando-se a importância do campo dunar para a estabilidade do meio 

marinho e na dinâmica das áreas litorâneas, sendo sensíveis a qualquer forma de 

assentamento humano, como nos informa Macedo (99), a presença de edificações 

consolidadas e em expansão sobre as dunas contribuem para a alteração do 

balanço hídrico do sistema e a desconfiguração da paisagem. A ocupação da 

planície de maré, associada com a precariedade do saneamento básico leva à 

contaminação das águas superficiais e do lençol freático, além da redução dos 

acessos ao rio Tubarão, comprometendo a atividade pesqueira.  



 

 

126 

Os problemas identificados levam a uma perda da qualidade ambiental da 

região que compromete as fontes de renda das comunidades, sejam estas 

relacionadas ao pescado ou ao turismo comunitário, apontando para uma 

contradição entre os objetivos de preservação e sustentabilidade e o crescimento 

urbano. 

O próximo capítulo busca compreender as potencialidades e limites 

encontrados no âmbito da Política Ambiental aplicada na Reserva relacionados com 

os elementos da estrutura urbana estudados, para que se discutam os caminhos e 

desafios de gestão da Reserva. 
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CAPÍTULO 4 – PRESERVAÇÃO E OCUPAÇÃO: DILEMAS DA POLÍTICA 

AMBIENTAL NA RDSEPT 

 

O campo dos estudos ambientais vem experimentando, simultaneamente, o 
alargamento de suas bases conceituais e a multiplicação da quantidade de 
estudos e áreas do conhecimento envolvidas. Em grande parte desses 
trabalhos, a dimensão espacial/urbana das análises permanece 
subestimada, às vezes inexistente, ou ainda, numa perspectiva mais radical, 
até mesmo negada como não-ambiental, não-natural. Breheny (1992), por 
exemplo, observa que, enquanto o tempo é uma dimensão explícita na 
maioria das noções de sustentabilidade, o espaço é freqüentemente 
ignorado. (COSTA, 1999, p.64) 

 

A discussão sobre as questões urbana e ambiental, sustentabilidade e 

políticas públicas envolve um campo de conflitos que se refere, fundamentalmente, 

aos usos e apropriações de territórios e dos elementos sociais, bióticos e abióticos 

do espaço (COSTA, 2004). Esses conflitos se apresentam tanto em territórios 

inseridos nos grandes centros urbanos, como em áreas rurais ou periurbanas, onde 

o espaço natural ainda se mantém com certa integridade.  

Se a dimensão ambiental do urbano é um campo de disputa e ainda em 

construção, como reflete COSTA (2004), podemos também considerar que a 

dimensão urbana no planejamento ambiental ainda está por ser construída. A 

temática da sustentabilidade vista como unificadora de valores ambientais e sociais 

se revela mais como um discurso do que propriamente uma transformação efetiva 

da realidade de nossas cidades. 

A luta pelos direitos sociais e pela justiça ambiental que surge a partir de 

movimentos sociais reivindicatórios coloca em questão as desigualdades sociais e 

ambientais que sobrecarregam as populações mais pobres ao ônus da segregação 

espacial e dos riscos ambientais, bem como a apropriação indevida de seus 

territórios. 

A criação de unidades de conservação visando a proteção dos recursos 

naturais e a contenção dos avanços dos processos de ocupação do solo por grupos 

com objetivos econômicos privados, fundamentalmente em áreas ocupadas por 

populações tradicionais, é um grande passo contra a hegemonia do lucro e da super 

exploração de recursos naturais e a defesa dos territórios dessas comunidades. No 

entanto, na prática, as ocupações humanas já existentes, na ausência de uma 

Política Urbana/Ambiental adequada, ficam relegadas a um mesmo padrão de 
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isolamento e segregação que os segmentos mais pobres dos grandes centros 

urbanos. 

A criação de áreas protegidas da categoria sustentável deve considerar as 

ocupações humanas e o crescimento populacional como dados fundamentais no 

equacionamento de sua gestão e, para tanto, os espaços ocupados pelas 

comunidades tradicionais necessitam de um planejamento urbano que oriente esse 

crescimento, pois o habitat contém uma dimensão física e urbanística a ser 

considerada. Observando a realidade estudada identifica-se que há necessidade e 

condições de se trabalhar no planejamento ambiental uma interação urbanística, 

com a aplicação das diretrizes do Estatuto da Cidade em suas parcelas urbanizadas. 

Muito há por se estudar e se fazer nesse campo, desde a formulação de uma 

política mais integradora, visto que a Política Urbana e a Ambiental possuem seus 

conteúdos específicos e a separação entre elas mostra-se nociva, até a busca de 

soluções que possam associar o saber popular ou as tecnologias autóctones às 

inovações tecnológicas que promovam menores danos ambientais.  

No caso da Reserva, a luta dos moradores pela criação de uma UC numa 

perspectiva de proteção dos recursos naturais, bem como sociais, culturais e 

econômicos é um exemplo da resistência social aos processos advindos do modelo 

de desenvolvimento urbano intensivo e predatório que caracteriza a urbanização de 

nossas cidades, mas que ao mesmo tempo, sofre pelo abandono no que diz respeito 

à dimensão urbana presente no seu habitat.  

Além de essas populações descobrirem suas potencialidades sustentáveis, 

pela sua diversidade de alternativas, como a pesca, a agricultura, a pecuária de 

subsistência e as possibilidades de um turismo ecológico comunitário, como reflete 

Nobre I. (2005), faz-se necessário avançar na reflexão de suas possibilidades 

sustentáveis de moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte e 

serviços públicos para que uma UC não se transforme em mais um espaço de 

segregação e injustiças. Nesse sentido, a importância da dimensão política da 

sustentabilidade é soberana na orientação do processo de reconciliação do 

desenvolvimento com a conservação da biodiversidade (SACHS, 2009). 
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Na medida em que essas populações tradicionais crescem e se transformam, 

alterando seu padrão de necessidades e consumo, modificam-se suas relações com 

o uso e ocupação de seus territórios. A criação da Reserva sob a gestão do órgão 

ambiental estadual favorece um afastamento da gestão municipal em exercer suas 

competências, delegando as ações de licenciamento, fiscalização e controle ao 

estado, ao mesmo tempo em que atua de forma pontual e distinta.  

O asfaltamento da via principal da Reserva pelo Poder Público Municipal, sem 

qualquer interação com o órgão ambiental responsável é emblemático no sentido de 

revelar o conflito existente entre os objetivos de proteção do espaço natural e a 

implantação de obras públicas de grande impacto sobre o meio ambiente. O próprio 

órgão ambiental, por sua vez, ao formular propostas de implantação de um parque 

eólico na Reserva, direcionado por objetivos definidos no âmbito governamental, 

prioriza investimentos em detrimento de outros que seriam mais convenientes à 

população local para o desenvolvimento de suas atividades de subsistência. Nesse 

sentido, o olhar setorial da Política Ambiental não oferece os recursos necessários 

relativos à ocupação humana nos territórios protegidos e o que se percebe é uma 

situação de conflito entre os objetivos de proteção, crescimento populacional 

desordenado e gestão pública. 

Como refletem Sachs (2009) e Diegues (2001), a natureza selvagem, ou a 

natureza sem pessoas é um conceito presente no pensamento conservacionista, 

mas é um mito, uma idealização das pessoas. Tendo o ser humano a capacidade de 

alterar significativamente o ambiente para melhor ou para pior, a dimensão física de 

seu habitat tem um papel fundamental nesse processo. 

As tomadas de decisões das diferentes esferas institucionais, a partir de 

objetivos distintos, acabam por estabelecer diretrizes e ações contraditórias e 

pontuais nas UCs, que não contribuem para a proteção dos recursos naturais, nem 

representam melhorias significativas na qualidade de vida de seus habitantes.  
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4.1 Potencialidades e limites do Planejamento Ambiental  
 

As potencialidades da aplicação do planejamento ambiental na RDSEPT 

estão associadas, fundamentalmente, ao ato de sua criação, fruto da resistência de 

seus moradores pela preservação do seu território e dos modos de vida tradicionais 

e à implantação do seu Conselho Gestor. A criação do Conselho favorece a 

organização da população local com os representantes das três esferas de governo 

e da sociedade civil, garantindo maior transparência e fiscalização sobre a gestão da 

unidade e estabelecendo um fórum permanente de discussão das questões 

pertinentes à Reserva.  

A formação dos Grupos de Trabalho (GTs) possibilita a sistematização e 

ampliação do conhecimento sobre os recursos naturais e culturais da região, tanto 

pela população local, quanto pelos técnicos dos diferentes órgãos envolvidos na sua 

gestão. As questões sobre o manejo da pesca e da mariscagem, como a adequação 

dos barcos e redes para a preservação das espécies e a elaboração de projetos 

específicos voltados ao arranjo produtivo, são amplamente discutidos por 

pescadores, marisqueiras, colônia de pescadores. 

No entanto, com relação à dimensão espacial das ocupações, o planejamento 

ambiental aplicado na Reserva não tem possibilitado que os problemas identificados 

sejam superados, tanto pela ausência da aplicação dos instrumentos próprios da 

Política Urbana pelo município, como pela própria natureza da Política Ambiental, 

cuja definição de parâmetros de uso e ocupação do solo não fazem parte do seu 

escopo. Visto que as diversas formas de aplicação do planejamento ambiental levam 

a diferentes resultados, as diretrizes estabelecidas pela Política Ambiental para a 

Reserva não são suficientes para uma regulamentação de uso e ocupação dos 

espaços edificados. 

A seguir, os Quadros 3 e 4 apresentam uma síntese das potencialidades e 

dos conflitos presentes nos assentamentos de  Diogo Lopes, Sertãzinho e Barreiras, 

a partir da relação entre a legislação ambiental existente e os elementos da sua 

estrutura urbana, que informam sobre o processo de consolidação e expansão. 
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Quadro 3 – Síntese das Potencialidades 
 

INSTRUMENTOS  
POLÍTICA 
AMBIENTAL 

ELEMENTOS DA ESTRUTURA URBANA – Diogo Lopes, Sertãzinho e Barreiras 

TENDENCIA DE 
CRESCIMENTO 

TRAÇADO E 
PARCELAMENTO  

TIPOLOGIA 
SISTEMA DE ESPAÇOS 
LIVRES  

CÓDIGO DO MEIO 
AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE 
MACAU 
 

Segundo a Lei, o município 
deve definir e controlar a 
ocupação e uso dos espaços 
territoriais de acordo com 
suas limitações e 
condicionantes ecológicas e 
ambientais. 

Segundo a Lei, os projetos de 
parcelamento do solo deverão 
ser aprovados pela Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente do município. 

Segundo a Lei, as construções 
que se realizarem nas áreas do 
território municipal com relevante 
valor paisagístico, terão que 
harmonizar-se obrigatoriamente 
em sua concepção e desenho, 
com o valor da área circundante. 

Segundo a Lei, não será 
permitida a urbanização e a 
edificação pública ou 
privada que impeça o livre 
acesso do povo às praias e 
ao mar. 

LEI DE CRIAÇÃO 
DA RESERVA 

Limita o crescimento de 
empreendimentos de grande 
porte.  

Favorece a manutenção dos 
modos de vida locais e 
conseqüentemente a 
manutenção do traçado e 
parcelamento originais dos 
assentamentos.  

Favorece a manutenção dos 
modos de vida locais e 
conseqüentemente a manutenção 
original da tipologia das 
habitações preservando aspectos 
arquitetônicos locais. 

Favorece que os espaços 
livres públicos sejam 
apropriados pela população 
local para práticas sociais. 

ZONEAMENTO  
ECOLOGICO-
ECONÔMICO  
Não regulamentado 
(somente minuta) 

Delimita zonas de 
preservação nas APPs; 
Prevê a implantação de 
conjuntos habitacionais 
destinados a acomodar o 
crescimento da população 
na área do tabuleiro, que é 
mais propícia a ocupação. 

A abertura de novas ruas e a 
implantação de novas 
edificações ficam condicionadas 
às orientações do Programa de 
Intervenção Programada, 
Urbanização e Re-
ordenamento. 

Regula o gabarito das 
edificações, preservando 
aspectos da paisagem. 

Prevê a implantação de 
equipamentos públicos 
estruturantes de uso 
comunitário, desde que de 
forma dispersa ao longo da 
estrada, para minimizar 
cortes no fluxo de 
sedimentos entre os 
campos de dunas. 

CONSELHO 
GESTOR  
 

A formação de GT de uso e ocupação do solo para discussão da dimensão urbana possibilita uma maior apropriação do 
conhecimento do território. 
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Quadro 3 – Síntese das Potencialidades (continuação) 
 

INSTRUMENTOS 
POLÍTICA 
AMBIENTAL 

ELEMENTOS DA ESTRUTURA URBANA – Diogo Lopes, Sertãzinho e Barreiras 
 

TENDENCIA DE 
CRESCIMENTO 

TRAÇADO E 
PARCELAMENTO  

TIPOLOGIA 
SISTEMA DE ESPAÇOS 
LIVRES  

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DA 
RESERVA 
Não regulamentada 
 

A expansão urbana tem se 
limitado ao crescimento 
informal da própria 
comunidade. 

A ocupação informal favorece 
que algumas vias se 
mantenham naturais; 
O tamanho dos lotes não 
propicia a edificação de 
construções de grande porte. 

A ocupação informal mantém as 
tipologias próprias das 
comunidades. 

Os espaços livres públicos 
são apropriados pelas 
comunidades para práticas 
sociais  

LICENCIAMENTO 

Controle da expansão das 
ocupações formais através 
da aplicação da legislação 
federal incidente e diretrizes 
gerais contidas nas leis 
estaduais e na Lei de Criação 
da Reserva. 

Aplicação da legislação federal incidente e diretrizes gerais contidas nas leis estaduais e na Lei de 
Criação da Reserva. 

PROJETO ORLA 

Reconhecimento da função social da propriedade e definição de ações fundamentais: 
 Instituir o Plano Diretor Municipal; 
 Elaborar o ZEE e Plano de Manejo da RDSEPT; 
 Remover as ocupações indevidas (cercas e muros) nas dunas e orla;  
 Definir procedimentos para resolução dos conflitos de uso x proteção x legislação patrimonial. 
 Implantar saneamento ambiental. 
 

Recuperação das áreas 
públicas indevidamente 
ocupadas 

Fonte: elaboração própria 

 

 

 

 



 

 

133 

Quadro 4 – Síntese dos Conflitos 
 

INSTRUMENTOS 
POLÍTICA 
AMBIENTAL 

ELEMENTOS DA ESTRUTURA URBANA – Diogo Lopes, Sertãzinho e Barreiras 
 

TENDENCIA DE 
CRESCIMENTO 

TRAÇADO E 
PARCELAMENTO  

TIPOLOGIA 
SISTEMA DE ESPAÇOS 
LIVRES  

CÓDIGO DO MEIO 
AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE 
MACAU 
 

Loteamentos sobre dunas 
protegidas e às margens do 
canal (planícies de maré).  

Dificuldades de acessibilidade 
e mobilidade; 
Pavimentação das vias sem 
planejamento de sistemas de 
infraestrutura adaptados. 

Verticalização com 
comprometimento da paisagem. 

Ocupações sem previsão de 
espaços livres públicos;  
As ações do poder 
municipal promovem a 
impermeabilização dos 
espaços livres públicos 
existentes. 

LEI DE CRIAÇÃO 
DA RESERVA 

As tendências de 
crescimento contradizem os 
objetivos específicos de 
sustentabilidade ambiental.  

A pavimentação das vias não 
se coaduna com os objetivos 
específicos de sustentabilidade 
ambiental. 

As construções não se adéquam 
aos objetivos específicos de 
sustentabilidade ambiental. 

As ocupações em áreas 
públicas não asseguram o 
espaço comum para os 
moradores, conforme 
indicam os objetivos 
específicos. 

ZONEAMENTO  
ECOLOGICO-
ECONÔMICO  
Não regulamentado 
(somente minuta) 
 

Loteamentos nas áreas 
zoneadas como de 
preservação.  

Indefinição de parâmetros, 
remetendo as definições ao 
“Programa de Intervenção 
Programada, Urbanização e 
Re-ordenamento”. 

Estabelece apenas parâmetros 
referentes ao gabarito das 
edificações.  

Indefinição de parâmetros, 
remetendo as definições ao 
“Programa de Intervenção 
Programada, Urbanização e 
Re-ordenamento”. 

CONSELHO 
GESTOR  
 

Não tem conseguido 
controlar as tendências do 
crescimento informal. 

Não tem controle sobre as 
intervenções do Poder Público 
Municipal que trazem prejuízos 
à sustentabilidade ambiental. 

Não tem conseguido controlar os 
processos de verticalização. 

Não tem conseguido 
controlar os processos de 
ocupação em áreas 
públicas. 
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Quadro 4 – Síntese dos Conflitos (continuação) 
 

INSTRUMENTOS 
POLÍTICA 
AMBIENTAL 

ELEMENTOS DA ESTRUTURA URBANA – Diogo Lopes, Sertãzinho e Barreiras 
 

TENDENCIA DE 
CRESCIMENTO 

TRAÇADO E 
PARCELAMENTO  

TIPOLOGIA 
SISTEMA DE ESPAÇOS 
LIVRES  

REGULARIZAÇÃO  
FUNDIÁRIA 
Não regulamentada 

 

A fragilidade dos órgãos 
públicos na 
operacionalização de 
programas de regularização 
fundiária concorre para o 
crescimento da informalidade 
urbana, agravando os 
processos de degradação 
ambiental. 

O traçado urbano irregular gera 
problemas de acessibilidade. 

Processo de verticalização que 
compromete a paisagem;  
Ausência de recuos. 

Ocupações em áreas 
públicas. 

LICENCIAMENTO 
Não controla a expansão 
informal. 

Inexistência de parâmetros legais que orientem os licenciamentos. 

PROJETO ORLA 
A realização da regularização fundiária de posses existentes em terrenos da união passíveis de ocupação pode ocorrer dissociada 
de um Plano de Regularização Fundiária Sustentável. 

Fonte: elaboração própria 
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4.2 Política Urbana e Política Ambiental: caminhos e desafios da integração 
 

Em que pesem os avanços obtidos no campo da gestão ambiental na 

Reserva implementados pelo órgão ambiental estadual e as iniciativas do Conselho 

Gestor, o município de Macau, onde estão inseridas as comunidades litorâneas, não 

elaborou Plano Diretor e nem instituiu os instrumentos de regulação do uso e 

ocupação do solo previstos no Estatuto da Cidade.  

A constituição de um GT específico, para compreender a dinâmica de uso e 

ocupação do solo na Reserva, demonstrou a preocupação da gestão estadual e das 

comunidades com a necessidade de se criar instrumentos que propiciem a 

compatibilização entre a preservação ambiental e ocupação do território. Pelos 

instrumentos da Política Ambiental, a orientação para o zoneamento indica a 

definição de uma zona específica para as áreas de moradias, equipamentos sociais 

e expansão urbana. Pelos instrumentos da Política Urbana a área dos 

assentamentos litorâneos indica a delimitação de uma ZEIS. A compatibilização 

dessas definições de setores pelos diferentes órgãos de planejamento e gestão é 

fundamental para que se estabeleçam os procedimentos adequados para que se 

cumpram os objetivos que orientaram a criação da Reserva, em consonância com a 

sua realidade urbana.  

Os indicativos do zoneamento para a RDS Ponta do Tubarão explicitam o 

conflito entre os objetivos de preservação e a ocupação existente, pois as 

tendências de crescimento e expansão reais apontam o avanço de construções 

irregulares sobre as dunas e em parte do patrimônio público, a exemplo das 

margens do canal. As práticas de ocupação correntes e a inexistência de diretrizes 

de uso e ocupação do solo por parte do município confrontam-se com as ações de 

preservação e conservação das áreas naturais, que são as fontes de subsistência 

de grande parte das comunidades.  

O estudo das comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho 

evidencia um duplo problema para o planejamento urbano. Além de inseridas em 

uma Unidade de Conservação, que delimita contornos e restrições de uso e 

ocupação encontram-se assentadas sobre Áreas de Preservação Permanente. Ao 

mesmo tempo em que esses assentamentos, historicamente constituídos, se 

encontram respaldados pelos princípios do reconhecimento dos direitos relativos às 
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populações tradicionais e portadores de direitos postos pelo marco regulatório do 

direito à moradia, encontram-se em uma condição de complexidade para a 

resolução dos conflitos presentes na sua dimensão urbana. 

Na análise dos indicativos da Minuta de Lei do Zoneamento Ecológico-

Econômico da RDSEPT ressalta-se a importância e necessidade da elaboração de 

um Programa de Intervenção Programada, Urbanização e Re-ordenamento para a 

área. Os objetivos de preservação indicados no zoneamento explicitam o conflito 

entre a ocupação existente e a delimitação da Zona de Proteção das Dunas na área 

dos assentamentos. Apesar do recorte das áreas consolidadas como Subzonas, as 

tendências de crescimento e expansão reais não seguem as tendências propostas 

pelo zoneamento e apontam um avanço espontâneo sobre a Zona de Proteção das 

Dunas e de parte do patrimônio público, como as margens do canal.  

Com os avanços obtidos através da aprovação da Resolução CONAMA nº 

369, em 2006, que regulamenta a ocupação e utilização de APPs descortinam-se 

possibilidades para o tratamento da questão, através de medidas legais que 

amparem a implementação de projetos urbanísticos e de infra estrutura necessários 

à contenção dos impactos ambientais negativos gerados pela ocupação humana nas 

áreas de APPs. O que vale ressaltar é que nem o SNUC, nem mesmo a Resolução 

369 prevê a situação de áreas urbanizadas situadas no interior de Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável e que se encontram assentadas em APPs. A 

Resolução considera passíveis de regularização as ocupações consolidadas até 10 

de julho de 2001 (data de publicação do Estatuto da Cidade), predominantemente 

residenciais de baixa renda, com densidade demográfica superior a 50 habitantes 

por hectare, providas de pelo menos três itens de infraestrutura e inseridas em 

Zonas Especiais de Interesse Social. 

A integração das Políticas Ambiental e Urbana na abordagem das questões 

relativas ao uso e ocupação do solo de assentamentos implantados em áreas 

protegidas é indispensável para que se possam atingir os objetivos de proteção 

ambiental definidos para as Unidades de Conservação. Essa integração deve ser 

balizada por princípios que: 

 Reconheçam o direito a moradia e a fixação da população nos locais 

onde reside, ainda que em APP; 

 Promovam condições de habitabilidade; 
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 Assegurem a proteção das áreas naturais, fontes de sobrevivência e 

fundamentais para a manutenção do equilíbrio ambiental; 

 Garantam a participação da população em todas as etapas do 

processo. 

A promoção de um processo de regularização fundiária realizado de forma 

sustentável das áreas urbanas da RDSEPT que consolide o direito à moradia da 

comunidade, a partir dos princípios de reconhecimento e prevalência dos direitos 

fundamentais das populações tradicionais, se for voltada apenas para a titulação dos 

lotes, ainda que em regime de concessão, pode consolidar situações de 

precariedade e risco, de infraestrutura inadequada, com efeitos sobre as áreas 

naturais. Os procedimentos para a regularização fundiária dos assentamentos 

exigem um conjunto de ações e intervenções integradas, necessárias à 

reestruturação das áreas ocupadas e orientações quanto à definição de novas 

áreas, tais como:  

 Reunião dos diversos segmentos envolvidos para a formulação de uma 

gestão participativa, através de articulações das instâncias 

institucionais e comunidade, pressupondo esforço conjunto;  

 Práticas multidisciplinares capazes de agregar a diversidade de 

variáveis: jurídicas, socioculturais, urbanísticas, ambientais;  

 Revisão dos métodos convencionais de intervenção, com a utilização 

de recursos técnicos alternativos e adaptados a áreas ambientalmente 

sensíveis, que causem menor impacto ambiental e social na execução 

de obras de infraestrutura e construções.   

Considerando as ZEIS como o principal instrumento da Política Urbana no 

reconhecimento de áreas ocupadas pela população de baixa renda, que não 

obedecem aos padrões da legislação vigente e estabelecendo normas especiais de 

uso e ocupação do solo e da edificação, é fundamental que as Políticas Urbana e 

Ambiental dialoguem no sentido de:  

 Delimitar os assentamentos como ZEIS pelo Poder Público Municipal 

através do Plano Diretor ou do ZEE pelo órgão ambiental 

considerando-se a possibilidade das variáveis urbanísticas estarem 

inseridas no planejamento ambiental e/ou as variáveis ambientais 

serem consideradas no planejamento urbano. 
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 Estabelecer critérios de regularização fundiária compatibilizando as 

diretrizes do SNUC, do Plano Diretor e do Plano de Estadual de 

Gerenciamento Costeiro; 

 Estabelecer um processo de regularização fundiária formulado como 

um programa municipal/estadual/federal de urbanização e 

regularização. 

É fundamental que haja uma interpretação conjunta e integrada da legislação 

urbana e ambiental no sentido de se cumprir a função socioambiental da 

propriedade, sem que os espaços naturais sejam comprometidos. Essa 

interpretação deve orientar as formulações do Zoneamento Ecológico-Econômico, 

do Plano Diretor e do Projeto Orla, o que implica em gestão conjunta entre 

município, estado e união. 

A regularização urbanística das áreas consolidadas deve considerar a 

eliminação de áreas de risco, a implantação de infraestrutura urbana adaptada à 

sensibilidade do meio físico, a melhoria da acessibilidade, a implantação de 

equipamentos públicos, a manutenção de um sistema de espaços livres, a definição 

de padrões específicos de parcelamento e edificação, a promoção de melhorias 

habitacionais, bem como a definição de limites para a expansão nas áreas 

desocupadas.  

Nesse sentido, a ausência dos principais instrumentos e mecanismos de 

regulação do solo urbano no nível da Política Urbana gera conflitos e limites para a 

efetivação dos objetivos da Política Ambiental, considerando-se a própria criação da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável. As diretrizes de sustentabilidade para as 

RDS tendo como referência o Sistema Nacional de Unidades de Conservação não 

são suficientes para a resolução dos conflitos presentes nas áreas urbanizadas.  

O direito à sustentabilidade com base no Estatuto da Cidade implica no direito 

à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, conferindo ao tema da 

sustentabilidade o real cumprimento das funções sociais e ambientais das cidades. 

A ausência de instrumentos que regulem as áreas urbanizadas em Unidades de 

Conservação pela Política Ambiental associada à ausência dos instrumentos da 

Política Urbana implica no comprometimento das áreas que são objeto de proteção e 

da efetivação dos objetivos de criação da Reserva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões da presente dissertação tiveram como aporte teórico inicial os 

processos de uso e ocupação do solo relacionados ao modelo de desenvolvimento 

econômico capitalista que orientou a urbanização das cidades brasileiras e se 

refletem na produção do espaço edificado e na distribuição dos benefícios da 

urbanização.  Esses processos estão intrinsecamente associados às ocupações em 

áreas de proteção ambiental pelas populações mais pobres, pela ausência de 

alternativas de acesso à habitação através do mercado imobiliário formal. Essa 

situação conduz a uma oposição entre valores sociais e valores ambientais, que nos 

levaram a refletir sobre a construção do Direito Ambiental e do Direito Urbanístico 

brasileiro. 

O que se coloca em pauta nessa discussão é a questão do direito à cidade, 

sendo que o tema da sustentabilidade é central na abordagem das questões 

urbanas e ambientais. Do ponto de vista analítico, o centro do debate focaliza o 

modo de produção capitalista e sua relação entre desenvolvimento econômico e 

natureza. Na perspectiva normativa discutem-se conceitos de planejamento e 

desenho urbano para as cidades, buscando encontrar novos modelos de ocupação 

que superem a reprodução dos modelos tradicionais que desrespeitam o ambiente. 

A partir dessas reflexões, a pesquisa buscou compreender quais as relações 

da sustentabilidade com as áreas protegidas e de como a Política Urbana e a 

Política Ambiental interagem segundo a visão socioambiental. Para demonstrar 

essas questões tomou-se como objeto de estudo os instrumentos e mecanismos de 

aplicação da legislação urbana e a ambiental nos assentamentos litorâneos da 

RDSEPT, procurando estabelecer relações com os elementos da sua estrutura 

urbana. Admitiu-se como hipótese que os principais instrumentos e mecanismos de 

regulação do solo urbano, no nível da Política Urbana, ou estão ausentes ou estão 

sendo implementados de forma isolada, gerando conflitos e limites para a efetivação 

dos objetivos da Política Ambiental em curso na Reserva.   

No percurso da pesquisa confirmaram-se as discussões teóricas iniciais sobre 

as contradições presentes na temática da sustentabilidade e as dificuldades de sua 

aplicação na prática, assim como se confirmou a hipótese inicialmente admitida, de 
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que a ausência de instrumentos que regulem as áreas urbanizadas em unidades de 

conservação comprometem as áreas que são objeto de proteção e, portanto, a 

efetivação dos objetivos de sua criação. 

 Sobretudo, passamos a refletir sobre a importância da dimensão urbana no 

planejamento ambiental, compreendendo que a definição de instrumentos de 

Política Urbana e sua integração com os instrumentos da Política Ambiental 

constituem ações indispensáveis e prioritárias para a consolidação e expansão das 

comunidades, na consecução dos direitos à cidade sustentável, conforme definidos 

no Estatuto da Cidade e os objetivos de proteção ambiental definidos para as 

Unidades de Conservação.  

Considerando-se que a área de estudo é ocupada por uma comunidade 

tradicional de pescadores, cujos meios de sobrevivência dependem dos espaços 

naturais, os conflitos urbanos evidenciados tornam-se mais graves e complexos. A 

subsistência dessas comunidades, assim como seus costumes, formas de 

organização social e de construção do seu habitat acabam por ser comprometidos, 

frente aos processos de degradação ambiental ocasionados pela ocupação urbana. 

Essa ocupação possui características próprias da informalidade, com suas 

potencialidades e conflitos, visto não se enquadrarem nos requisitos normativos e 

jurídicos, ainda que, em sua origem, tenha se constituído por uma população 

tradicional. No processo de evolução urbana e produção das moradias, a integração 

ser humano/natureza, própria das populações tradicionais na utilização de recursos 

e tecnologias de baixo impacto ambiental, foi perdida ou transformada. Desta forma, 

as comunidades continuam crescendo em sua dinâmica local e ocupando o solo 

sem parâmetros. 

Os processos de degradação se agravam, sobretudo quando as ações do 

próprio Poder Público desconsideram a fragilidade do ambiente, quando da 

implantação de obras públicas, tais como o asfaltamento das vias, a 

impermeabilização das praças e mais recentemente a implantação de uma Usina 

Eólica na Reserva. Além dos impactos ambientais causados por essa atividade, já 

evidenciados pelo Conselho Gestor - provenientes de movimentos de terra, 

construção de estradas de acesso, incremento da população local pela população 

flutuante necessária para a implantação do empreendimento, impactos visuais - 
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altera-se também a noção de território onde essa população tradicional se reproduz 

econômica e socialmente.  

Identifica-se, portanto, um campo de investigações a ser explorado, relativo a 

métodos de regulação, desenho urbano e aplicação de tecnologias alternativas e 

adaptadas a ambientes com fragilidade ambiental, que orientem as intervenções na 

Reserva. Essas questões e possibilidades de abordagem que foram evidenciadas no 

decorrer da pesquisa se confirmam agora como campos necessários de 

aprofundamento sobre o tema. Através da articulação entre a análise social crítica, a 

intervenção via planejamento urbano/ambiental e a participação efetiva das 

comunidades nesse processo podem ser construídos procedimentos metodológicos 

e diretrizes de projeto para os assentamentos da Reserva, dando continuidade aos 

estudos iniciados na presente pesquisa. 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO 1 - LEI DE CRIAÇÃO DA RDS PONTA DO TUBARÃO 

 
 

Lei 8.341 de 18 de julho de 2003 

Cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do 
Tubarão, na região de Diogo Lopes e Barreiras nos Municípios de 
Macau e Guamaré no Rio Grande do Norte e dá outras providências. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições constitucionais: 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica declarada como Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão a 
região compreendida pelo sistema estuarino do Rio do Tubarão, a Ponta do Tubarão, as dunas e a 
restinga adjacentes aos Distritos de Diogo Lopes e Barreiras, conforme a definição geográfica 
constante do artigo 3º desta lei. 

Art. 2º. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão tem como objetivo 
preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a 
reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais pelas 
populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas 
de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações, consonante os seguintes objetivos 
específicos: 

XI. Disciplinar os procedimentos e a utilização de equipamentos de pesca 
artesanal ecologicamente corretos; 

XII. Incentivar a realização de pesquisas científicas para o conhecimento dos 
ecossistemas existentes visando o uso sustentável da área; 

XIII. Desenvolver na comunidade local, nos empreendedores e nos visitantes, uma 
consciência ecológica e conservacionista sobre o patrimônio natural e os 
recursos ambientais; 

XIV. Assegurar o espaço comum e a sustentabilidade dos recursos naturais como 
patrimônio natural e social, para os moradores e suas futuras gerações; 

XV. Fortalecer a organização comunitária e propiciar condições para a gestão 
participativa e co-responsável dos bens ambientais; 

XVI. Criar condições para a melhoria da qualidade de vida dos moradores através do 
desenvolvimento de atividades auto-sustentáveis; 

XVII. Compatibilizar as atividades econômicas instaladas na Reserva com o uso 
sustentável dos recursos ambientais; 

XVIII. Disciplinar os novos usos a serem implantados em consonância com a 
sustentabilidade ambiental, econômica e social da área; 

XIX. Harmonizar o desenvolvimento local com a preservação dos valores culturais; 

XX. Estimular a realização de parcerias para a viabilização da implantação e gestão 
da Reserva. 
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Art. 3°. A área referida no artigo anterior passa a denominar-se Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Estadual Ponta do Tubarão e está inserida no polígono delimitado pelas seguintes 
coordenadas: latitude 5º2’ S e 5º16’ S e de longitude 36º23’ WGr e 36º32’ WGr, incluindo uma parte 
terrestre e outra marinha, conforme mapa e Memorial Descritivo, constantes nos anexos I e II desta 
Lei.   

Art. 4º. Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão serão permitidos os 
seguintes usos: 

I. A pesca artesanal mediante a utilização de práticas compatíveis com a conservação 
ambiental; 

II. Atividades econômicas compatíveis com a manutenção da qualidade ambiental, 
dos interesses das comunidades locais e de acordo com o disposto no Zoneamento 
Ecológico-Econômico e no Plano de Manejo da área; 

III. A pesquisa científica voltada para a conservação da natureza, à melhor relação das 
populações residentes com o seu ambiente e à educação ambiental, desde que 
devidamente autorizada pelo Conselho Gestor da Reserva. 

Art. 5º.  Ficam proibidas as seguintes atividades: 

I. Instalação de novos empreendimentos de carcinicultura e ampliação da área dos 
viveiros de camarão já instalados, na área da Reserva; 

II. A captura, a conservação, o beneficiamento, a industrialização, a comercialização, 
sobre qualquer forma e em qualquer local do território do Estado, de lagosta das 
espécies: Panulirus argus (lagosta vermelha), de comprimento inferior a 13 cm de 
cauda e 7,5 cm de comprimento cefalotórax; 

III. A captura, a conservação, o beneficiamento, a industrialização, a comercialização, 
sobre qualquer forma e em qualquer local do território do Estado, de lagosta da 
espécie Panulirus laevicauda (lagosta Cabo Verde), de comprimento inferior a 11 
cm de cauda e 6,5 cm de cefalotórax; 

IV. A pesca por mergulho com a utilização de ar comprimido; 

V. O uso de explosivos e de substâncias que em contato com a água produzam efeitos 
semelhantes ao das substâncias tóxicas, conforme determinam a Lei Federal nº 
9.605 de 12 de Fevereiro de 1998 e o Decreto Federal nº 3.179 de 21 de Setembro 
de1999; 

VI. Em qualquer época do ano, a captura de fêmeas de qualquer tamanho e de 
machos menores de 4,5 cm de comprimento da carapaça, do Caranguejo Uçá 
(Ucides cordatus); 

VII. A captura de cavalos marinhos e peixes para fins ornamentais; 

VIII. A lavagem de porões de qualquer tipo de embarcação, como também o despejo de 
óleo, seus derivados, outras substâncias químicas, lixo e poluentes de origem 
orgânica ou inorgânica. 

Art. 6º. Fica constituído o Conselho Gestor da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual 
Ponta do Tubarão, como instância Deliberativa para o planejamento estratégico da unidade. 

Art. 7º. O presidente do Conselho Gestor da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta 
do Tubarão e o seu suplente serão escolhidos, dentre os conselheiros componentes do Conselho, 
através de eleição. 
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Parágrafo único: O Presidente do Conselho e seu Suplente serão eleitos por maioria simples dos 
votos dos seus membros. 

Art. 8º. O Conselho Gestor da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão 
será composto por um membro titular e respectivo suplente representante de cada um dos 
seguintes órgãos e entidades: 

XI. Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte; 

XII. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis e da Amazônia Legal; 

XIII. Gerência Regional do Patrimônio da União; 

XIV. Poder Executivo do Município de Guamaré; 

XV. Poder Executivo do Município de Macau; 

XVI. Poder Legislativo do Município de Guamaré; 

XVII. Poder Legislativo do Município de Macau; 

XVIII. Representante do setor produtivo instalado na Reserva; 

XIX. Instituição de Ensino Superior, escolhida pela comunidade local, que 
desenvolva atividades de pesquisa na área da Reserva; 

XX. Representantes de dez entidades civis, sediadas nos municípios de 
Guamaré e Macau, que representem os interesses das populações 
tradicionais residentes na área de abrangência da Reserva. 

§ 1º. Às instituições identificadas nos incisos II a VII é facilitada a indicação e a substituição dos 
membros, titulares e suplentes, que poderão representa-las no Conselho, competindo às demais 
instituições a indicação compulsória dos respectivos membros, titulares e suplentes. 

§ 2º. As entidades civis, representantes dos interesses das populações tradicionais, devidamente 
registradas em cartório, escolherão, mediante eleição efetuada em fórum específico para sua 
finalidade, os dez membros titulares e respectivos suplentes que representarão a comunidade local 
no Conselho. 

Art. 9º. Poderão fazer parte das Câmaras Técnicas do Conselho Gestor da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, os órgãos federais com atribuições e 
atuação na área, bem como organismos privados de âmbito nacional, regional, ou local, cuja 
participação na gestão da Reserva seja considerada relevante pelo Conselho Gestor. 

Parágrafo único.  Cabe ao Conselho Gestor, no prazo de 90 (noventa) dias após a publicação desta 
Lei, elaborar seu Regimento Interno que será submetido à apreciação do Conselho Estadual de Meio 
Ambiente - CONEMA. 

Art. 10. O Conselho Gestor deverá elaborar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a aprovação 
do seu Regimento Interno, a proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico da Reserva, definindo 
diretrizes que disciplinarão os usos e atividades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual 
Ponta do Tubarão. 

§ 1º. A proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico de que trata o caput deste artigo deverá 
contar com a participação ampla da população local e, em seguida, ser submetida à apreciação do 
Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONEMA. 
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§ 2º. O Zoneamento Ecológico-Econômico da Reserva identificará as áreas e seus respectivos usos, 
bem como definirá as condições de utilização e ocupação dessas áreas, de acordo com o que 
estabelece os artigos 4º e 5º desta Lei e será instituído por Lei de iniciativa do Poder Executivo 
Estadual, com base na proposta encaminhada pelo Conselho Gestor da Reserva, apreciada pelo 
Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONEMA. 

Art. 11. Os Planos de Gestão e Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta 
do Tubarão deverão ser elaborados, com ampla participação da comunidade local, no prazo máximo 
de 02 anos, contados a partir da data de implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico da 
Reserva e submetidos à apreciação do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONEMA. 

§ 1º. No prazo de que trata o caput deste artigo, serão desenvolvidos estudos que subsidiarão a 
elaboração dos referidos Planos de Gestão e Manejo, bem como as estratégias que 
viabilizarão a implementação da Reserva, considerando as normas e diretrizes de uso e 
ocupação do Zoneamento Ecológico Econômico.  

 
§ 2º. Os Planos de Gestão e Manejo propostos pelo Conselho Gestor deverão conter programas que 

assegurem a conservação, proteção dos ecossistemas e sustentabilidade socioambiental da 
reserva demonstrando a viabilidade econômica e identificando as fontes de recursos e prazos 
para implementação e revisão. 

 

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 18 de Julho de 2003. 115º da República. 

WILMA MARIA DE FARIA 

Francisco Vagner Gutemberg de Araújo 
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