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RESUMO 
 

Atores Sociais e Política Ambiental Urbana do município de Mossoró/RN pelo prisma das cartografias sociais 
analíticas 

 
Parte-se da compreensão que a relação sociedade/natureza é largamente problematizada em um contexto de crise 
socioambiental. Neste contexto, lançamos mão do princípio da esperança para planejarmos e elaboramos novas 
formas de se entender a realidade social, na articulação entre ciência e saberes alternativos. A pesquisa consiste 
em investigar, como os atores sociais interferem na construção da política ambiental urbana da cidade de 
Mossoró/RN tendo como referência os processos de implementação do Plano Diretor, bem como da Agenda 21 
do município. A hipótese desta pesquisa é que a Política Ambiental em Mossoró tem um caráter essencialmente 
normativo que se expressa na criação de um arcabouço político institucional para gerir as questões ambientais 
envolvendo de maneira acessória e ou funcional a participação da sociedade mossoroense. Desse modo 
questionou-se quem são os atores que constroem a política ambiental de Mossoró/RN. Como objetivos 
específicos desta pesquisa são: Identificar a dimensão ambiental do Plano Diretor articulado a Agenda 21 de 
Mossoró/RN; mapear informações junto aos gestores, coordenadores e membros do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente e o conselho Municipal de Cidades sobre o funcionamento da política ambiental urbana 
mossoroense e como ela é executada pela Gerência Executiva de Gestão Ambiental em conjunto com a 
Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Ambiental (SEDETMA) e a Gerência Executiva do 
Desenvolvimento Urbanístico. Como caminho metodológico, foi utilizado o método da sociologia das ausências 
e das Emergências em articulação com a ecologia dos saberes e das produtividades. É uma pesquisa qualitativa e 
documental, onde utilizou-se documentos como o Plano Diretor de Mossoró/RN, atas de reuniões dos conselhos 
e em complementaridade foram realizadas 12 entrevistas semi-estruturadas com os gestores e conselheiros da 
Política Ambiental Urbana do Município de Mossoró/RN. Usaram-se também os mapas sociais analíticos ou 
temáticos para a tradução dos diálogos entre os atores sociais, gestores e conselheiros que fazem a Política 
Ambiental Municipal. Conclui-se que estes diálogos e experiências, apontam para a construção de uma política 
ambiental mais participativa e efetiva, comprometida com a transformação individual e coletiva da sociedade 
mossoroense.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: plano diretor, política ambiental urbana, atores sociais.  
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ABSTRACT 
 

Actors and Social Policy of the municipality of Urban Environmental Mossoró / RN through the prism of social 
analytic cartography 

 
It starts with the understanding that the relationship between society / nature is largely problematic in a context 
of socio-environmental crisis. In this context, we use the principle of hope to plan and work out new ways of 
understanding social reality, the relationship between science and alternative knowledge. The research is to 
investigate how the actors influence the social construction of urban environmental policy of the city of Mossoró 
/ RN with reference to the processes of implementing the Master Plan and Agenda 21 of the municipality. The 
hypothesis of this research is that the Environmental Policy in Mossley has a normative character that is 
expressed primarily in the creation of an institutional political framework to manage environmental issues 
involving so incidental and or functional society participation mossoroense. Thus questioned who are the actors 
that build environmental policy Mossoró / RN. The specific objectives of this research are: Identify the 
environmental dimension of the Master Plan Agenda 21 articulated Mossoró / RN mapping information from the 
managers, engineers and members of the Municipal Environment and Municipal Council of Cities on the 
operation of urban environmental policy mossoroense and how it is performed by the Manager of Environmental 
Management in conjunction with the Department of Environment and Territorial Development (SEDETMA) and 
Executive Management of Urban Development. As a methodology, we used the method of the sociology of 
absences and emergencies in conjunction with the ecology of knowledge and productivity. It is a qualitative 
research and documentary, which was used as the Master Plan documents Mossoró / RN, minutes of meetings of 
boards and complementarity were carried out 12 semi-structured interviews with managers and directors of the 
Urban Environmental Policy of the Municipality of Mossoró / RN. They used also the social analytical or 
thematic maps for the translation of the dialogue among social partners, managers and directors who make the 
Environmental Policy Council. We conclude that these dialogues and experiences point to the construction of an 
environmental policy more participatory and effective, committed to individual and collective transformation of 
society mossoroense. 
 
 
KEYWORDS: master plan, urban environmental policy, social actors. 
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O interesse desta pesquisa consiste em investigar, como os atores sociais interferem na 

construção da política ambiental urbana do município de Mossoró/RN tendo como referência 

os processos de implementação do Plano Diretor e sua interface na gestão da política 

ambiental municipal.  

O estudo teve como base empírica as Gerências Executiva de Gestão Ambiental, 

Gerência Executiva de Desenvolvimento Urbanístico e o Conselho de Defesa do Meio 

Ambiente de Mossoró/RN. As gerências acima referidas estão situadas na Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial e Ambiental (SEDETEMA), geridas por um secretário gestor da 

Prefeitura Municipal de Mossoró/RN. O município de Mossoró/RN está situado na região do 

oeste potiguar, considerado a capital do semi-árido, tendo se desenvolvido economicamente 

por meio da fruticultura irrigada, setor salineiro e petrolífero. Todo este desenvolvimento da 

região contribui para o crescimento urbano do município, o qual necessitou de instrumentos 

de política ambiental e urbana para regular o uso e a ocupação do solo.   

O Município de Mossoró/RN vem se expandindo e em decorrência disso, são 

formuladas políticas e ações voltadas ao enfrentamento dos problemas. Nesta perspectiva, por 

meio de revisão da literatura específica constatamos que a Política Ambiental em Mossoró 

tem um caráter essencialmente normativo que se expressa na criação de um arcabouço 

político institucional para gerir as questões ambientais envolvendo de maneira acessória e ou 

funcional a participação da sociedade mossoroense. Desse modo questiona-se quem são os 

atores que constroem a política ambiental de Mossoró/RN? Essas políticas são pensadas e 

operacionalizadas de forma integrada, ou ainda há a fragmentação dos espaços urbano, 

ambiental e rural no interior das gestões de cada política?  

Os objetivos específicos desta pesquisa são: Identificar a dimensão ambiental do Plano 

Diretor articulado a Agenda Ambiental do município de Mossoró/RN; mapear informações 

junto aos gestores, coordenadores e membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e o 

Conselho Municipal de Cidades sobre o funcionamento da política ambiental urbana 

mossoroense e como ela é executada pela Gerência Executiva de Gestão Ambiental em 

conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Ambiental (SEDETMA) e a de 

Urbanismo.  

Tomamos como referência para o desenvolvimento da pesquisa as abordagens 

desenvolvidas por Leff (2001), Milton Santos (1998-2001), Acserald (2009), Boaventura 

Santos (2010) no que se refere a relação sociedade/natureza, território usado e políticas 

públicas ambientais pelo olhar dos atores sociais, que constroem o espaço urbano na sua ação 
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cotidiana. Porque é no território usado que conseguimos apreender as relações sociais por 

meio das experiências.  

A aproximação com o estudo das políticas ambientais se intensificou a partir da 

participação em uma oficina sobre Serviço Social e Meio Ambiente, em 2006.2, no 3º período 

do curso de Serviço Social durante o semestre letivo de 2006.2 e com a elaboração de uma 

monografia sobre a Associação Comunitária Reciclando para a Vida (ACREVI) em 

Mossoró/RN, uma associação de catadores de material reciclável, em 2009.2. E também a 

experiência na atividade de pesquisa sobre gestão de políticas sociais (CNPq) em 2009 no 

curso de Serviço Social. Nesse sentido, a dissertação está estruturada nos seguintes capítulos:  

O primeiro capítulo traz uma análise do Plano Diretor e da Agenda Ambiental da 

cidade de Mossoró/RN com o objetivo de analisar a relação deste com a Agenda Ambiental 

por meio do método descritivo que é baseado na interpretação dos fatos por meio dos dados 

coletados (FACHIN, 2006). Analisaram-se trechos dos documentos referidos por meio de 

categorização dos dados em relação com as partes dos textos da análise, bem como foram 

disponibilizadas algumas das atas do conselho de meio ambiente.  

O segundo capítulo traz uma revisão de literatura acerca do plano diretor enquanto um 

instrumento da gestão ambiental urbana, protagonizada por seus atores sociais.  

O terceiro capítulo tem como referência o discurso dos (das) coordenadores, gestores e 

membros de seus respectivos conselhos gestores, traduzido pela Sociologia das Ausências e 

Emergências, por meio da ecologia dos saberes e das produtividades.  

 

 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.2.1 A Crise Socioambiental 

 

O contexto histórico ambiental e internacional foi marcado por profundas crises e 

contradições relacionadas aos limites paradigmáticos de um modelo de civilização e 

desenvolvimento, intensificado, nos séculos XX e XXI, pautado na busca exacerbada pelo 

lucro. A Crise socioambiental vai para além de transformações biofísicas, a degradação da 

qualidade de vida no meio urbano e rural tem sido um dos graves problemas deste momento.  

 
Segundo dados do Pnud, estima-se que a população em condições de 
pobreza na América Latina em 1960 era de 110 milhões de pessoas (das 
quais 56 milhões estavam abaixo da linha de extrema pobreza), o que 
representava 51% da população. O número absoluto de pobres em 1985 era 
quase 50% maior que o existente em 1960 e 25% maior que em 1980. 
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Estima-se, assim, que o número de pobres na região já ultrapasse os 224 
milhões de habitantes. Por outro lado, calcula-se que 40% das famílias não 
consumam o mínimo de calorias necessárias e que, dos 12 milhões de 
crianças nascidas anualmente, mais de 700.000 morrem antes de completar 
os doze meses. A população da América Latina já passou pela transição para 
a urbanização, sendo a região mais urbanizada do mundo em 
desenvolvimento. Estima-se que a taxa de urbanização passou de 40%, em 
1950, para 70% em 1990 e para 76% em 2005. Pelo caráter incontrolado do 
processo de urbanização, uma grande parte dessa população vive sem os 
serviços básicos de saneamento, habitação e saúde.  (LEFF, 2001, p. 47) 

 

A crise ambiental é sem dúvida uma das características mais marcantes da sociedade 

contemporânea, o que pode ser percebido com o aquecimento global, a redução da 

biodiversidade, as enchentes, os processos de desertificação e etc., causando grandes danos a 

vida no planeta.  Conforme Ribeiro (2010, p.01)           

 
[...] a questão ambiental emergiu como uma das mais importantes 
preocupações de governos de diversos países do mundo, o que possibilitou a 
institucionalização da ordem ambiental internacional que visa regular as 
relações humanas em caráter mundial, envolvendo temas relacionados ao 
ambiente por meio de protocolos e acordos multilaterais entre países e 
blocos de países.  
 

A crise das relações sociais na contemporaneidade tem sido uma marca registrada do 

sistema capitalista, atual modo de produção em escala planetária, caracterizado pela 

reprodução das desigualdades sociais e pela exploração do homem pelo homem. Tal crise 

enraizada no capitalismo desemboca na crise da racionalidade científica, ou instrumental, que 

tem como base uma razão deificada e exploratória. Leff (2000) aponta que a crise ambiental 

está intimamente vinculada a crise do padrão civilizatório ocidental e propõe a formulação de 

uma racionalidade ambiental capaz de entender a realidade em sua complexidade. Para Leff 

(2001, p.150)  

 

Esta racionalidade ambiental encontra o seu suporte material não só nos 
novos valores e direitos do meio ambiente, mas também na articulação de 
processos ecológicos, tecnológicos e culturais que constituem um paradigma 
de produtividade ecotecnológica, o qual reorienta o desenvolvimento das 
forças sociais de produção.  

 

Santos (2008) exemplifica na realidade social como a crise socioambiental ocorre. 

Para ele, as grandes cidades e as grandes hidrelétricas representam uma aceleração nas 

relações predatórias entre o homem e o meio, impondo mudanças radicais a natureza. 

“Certamente por isso a chamada crise ambiental se produz neste período histórico, onde o 

poder das forças desencadeadas num lugar ultrapassa a capacidade local de controlá-las, nas 
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condições atuais de mundialidade e de suas repercussões nacionais.” (SANTOS, 2008, p. 

253).  

Conforme Leff (2001) a crise ambiental põe em xeque o processo de desenvolvimento 

vigente, gerando novas demandas para os movimentos sociais, neste caso o ambientalismo.  

No Brasil e na América Latina os movimentos ecológicos ou ambientais surgem por 

volta dos anos de 1970 em um contexto marcado pela luta por democracia, já que a esta época 

o país vivia a Ditadura Militar (1964 - 1985). 

 

Ainda que as primeiras lutas ecológicas no Brasil datem dos anos 70, é 
principalmente nos anos 80, no contexto do processo de redemocratização e 
abertura política, que entram em cena os novos movimentos sociais, entre 
eles o ecologismo, com as características contestatórias e libertárias e da 
contracultura. (CARVALHO, 2006, p.49) 

 

A emergência do movimento ecológico no cenário brasileiro é resultado do encontro 

de dois contextos socioculturais: no âmbito internacional o fortalecimento do ecologismo 

norte-americano e europeu, e no contexto nacional o surgimento de um ecologismo vinculado 

à cultura política e dos movimentos sociais do país. Assim, entre os anos 1980 e 1990 a 

questão ambiental no Brasil foi se inserindo também na agenda política de outros movimentos 

sociais, tornando-se uma questão global.  

 

[...] o movimento ecológico brasileiro compartilha do caráter 
internacionalizado da luta ambiental. Talvez o melhor exemplo de luta social 
local que adquiriu dimensões ecológicas e se transformou em causa apoiada 
internacionalmente foi a dos seringueiros da Amazônia, sob a liderança de 
Chico Mendes. O que torna isso possível é o fato de a percepção da crise 
ambiental como questão social ocorrer em uma conjuntura de globalização. 
O famoso lema ecológico “Agir local, pensar global” já expressa a 
compreensão de que as realidades locais são profundamente afetadas por 
ações, decisões e políticas definidas internacionalmente. (CARVALHO 
2008, p. 50). 
 

Para Scherer-Warren (1999) citado por Loureiro et al (2006, p.79),  “os movimentos 

sociais constituem ações coletivas reativas e propositivas que ocorrem sob a forma de três 

modalidades não excludentes: (1) denúncia, protesto e conflito; (2) cooperação, parceria e 

solidariedade; e (3) construção de utopias societária ou civilizacional”.                 

Para Garcia (S/D) o movimento ecológico ou ambientalista assume atualmente uma 

nova roupagem, agora este movimento não é marcado somente pela esperança de uma nova 

sociabilidade que rompa com a cultura capitalista. Ele alerta para a idéia de convivência da 

economia com a questão ambiental, com a supremacia do crescimento econômico.  
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No cenário atual, os movimentos sociais são os principais atores sociais e políticos que 

ambientalizam as lutas sociais, o que para Acserald (2009), é um fenômeno em que o meio 

ambiente torna-se um espaço de lutas, propício a re-ligação do homem com a natureza e do 

homem com o próprio homem.  Em 1960, nos EUA, a emergência do movimento por Justiça 

Ambiental, tornou-se um marco na história ambiental, a favor da luta pelos direitos civis das 

populações afrodescendentes, isto é, no combate ao racismo ambiental. Esses territórios já 

eram periféricos e desvalorizados e, por isso, lá habitava essa população. Havia, assim, uma 

dupla desvalorização que fazia com que os empreendimentos de maior risco ambiental fossem 

instalados nestas áreas.   

Nesta perspectiva, a partir das reivindicações por um ambiente de qualidade se 

associam outras demandas historicamente reprimidas. Daí a importância do movimento por 

justiça ambiental. Para Acserald (2009), este movimento, ao denunciar as desigualdades 

sociais e reivindicar os direitos de participação de uma população excluída nas decisões 

públicas e a necessidade de constituição de políticas socioambientais urbanas e rurais, 

contribui para a formação de um importante campo de relações menos assimétricas.  

Leroy (2006, p. 42) propõe como itinerário de enfrentamento da crise socioambiental 

sete princípios, dentre eles: (1) transformar a cultura e a concepção de mundo para poder 

mudar as relações com a natureza e com o planeta; (2) enfrentar os atuais padrões de 

produção e de consumo insustentáveis; (3) humanizar o território; (4) inserir o trabalho na 

perspectiva da construção de um projeto de futuro para a humanidade e o planeta; (5) repensar 

o tempo e o espaço; (6) ética – visão de mundo e direitos humanos e ambientais, a 

democracia. Como sugere o autor supracitado à realidade demanda uma nova forma da 

relação pessoa/ambiente, sociedade/natureza ou cultura/natureza o que pode abrir caminhos 

novos de relações sociais de produção econômica e científica numa perspectiva sustentável.  

 

1.2.2 Território e Ambiente 

 

O espaço geográfico é um sistema híbrido que se expressa em suas dimensões natural 

e social, ele se traduz na concepção de Milton Santos em território usado.  Para Steinberger 

(2006, p. 13) “há uma reflexão que concilia historicamente espaço, natureza e território, por 

meio da técnica, e insere o meio ambiente neste contexto.” Steinberger, estudiosa do 

pensamento de Milton Santos defende que este não usava em seus estudos especificamente o 

termo meio ambiente, este era entendido como “meio – meio ecológico, meio natural, meio 

técnico e meio técnico-científico-informacional”. Na concepção destes autores o meio 

ambiente, concebido como natureza é produzido socialmente pelas atividades humanas.  
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[...]“a natureza e o espaço se redefinem a partir da evolução técnica cuja 
periodização pode servir de base ao reconhecimento de uma história 
territorial” (SANTOS, 1995, p.697) que vai até a fase atual, quando a 
problemática do meio ambiente se impõe. Sugere que a análise histórica da 
questão ambiental, do ponto de vista da tecnosfera, considere a hibridez da 
técnica - material e social, por meio de uma equação que inclui: os “sistemas 
técnicos adicionados à Natureza, as motivações de uso da Natureza e a 
indiferença dos sistemas técnicos com o meio natural e com o meio social” 
(idem, p.698). Tal equação está ligada a uma constatação de 1996 quando se 
refere à progressiva quebra da harmonia sócio-espacial estabelecida, no 
passado, por uma sociedade territorial que adotava comportamentos de 
preservação e continuidade do meio de vida. Menciona o pousio, a rotação 
de terras e a agricultura itinerante como “regras sociais e regras territoriais 
que conciliavam o uso e a conservação da natureza” (SANTOS, 1996, 
p.188). 

 

Percebe-se que ao lado da relação entre espaço e meio ambiente está a dimensão do 

território, importante para se compreender as experiências sociais. “Esta idéia está ligada ao 

entendimento de que o espaço e a natureza são sistemas que se redefinem ao longo do tempo, 

enquanto o território é o meio (de vida) que se organiza, desorganiza e reorganiza diante 

dessas permanentes redefinições.” (STEINBERGER, 2007). 

As formas espaciais são objetos que possuem um papel ativo nos processos sociais. O 

espaço sendo compreendido como dimensão (re) significadora do meio ambiente, é uma 

chave para quebrar o dualismo homem-natureza, ou sociedade/meio ambiente. Em função 

disso Lefebvre em suas obras, argüiu a respeito da relação entre o homem e a natureza para 

mostrar que há um desencontro entre o homem produtor da sua própria história e divorciado 

da sua própria história, pois:  

 

[...] o homem age sobre a natureza na atividade social de atender suas 
necessidades. Constroem relações sociais e concepções, idéias, 
interpretações que dão sentido àquilo e aquilo que carece. Reproduz, mas 
também produz – isto é, modifica, revoluciona – a sociedade, base de sua 
atuação sobre a natureza, inclusive a própria natureza. [...] Na mesma linha, 
em 1977, Milton Santos declara que, ao aceitar a formação sócio-espacial 
como categoria, ou seja, aceitar o espaço como uma nova dimensão da 
formação econômica e social, é possível perceber o erro da interpretação 
dualista das relações Homem-Natureza, pois o espaço é social e é natureza. 
A tese sobre esse erro fica evidente quando ele ressalta que os atributos 
naturais do espaço não são permanentes e, assim como os atributos não-
naturais, os dois são destinados a mudar pelo trabalho do homem.   
(STEINBERGER, 2006, p.47) 

 

Sendo assim, o território usado deve ser adotado como uma categoria de análise social 

(SOUZA, 2003, p.17). O território é tomado como esfera político administrativa e como 

espaço usado, habitado pelas empresas e sociedades, respectivamente.  
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 “O território não é uma categoria de análise, a categoria de análise é o 
território usado. Ou seja, para que o território se torne uma categoria de 
análise dentro das ciências sociais e com vistas à produção de projetos, isto 
é, com vistas à política, com ‘P’ maiúsculo, deve-se tomá-lo como território 
usado”. (SANTOS, 1999, p. 18).   

 

O território usado abrange tanto os empreendimentos e atividades econômicas 

realizadas, como também o vivido, os símbolos que foram criados em torno do ambiente, isto 

é, “o território usado é constituído de objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço 

habitado” (SANTOS, 1994, p.16). Nesse sentido, o território usado, aproxima o espaço da 

sociedade, o que faz Steinberger (2007) afirmar que o território contém a ação política e daí a 

existência das políticas territoriais.   

A noção de território usado é tecida por atores sociais que dão sentido as dinâmicas 

socioespaciais por meio da práxis. O território usado inclui todos os atores e todos os aspectos 

e, por isso, é sinônimo de espaço banal (SANTOS, 1996), espaço de todas as existências 

(STEINBERGER, 2007). Ele permite-nos pensar os espaços urbano, rural e ambiental como 

frações integradas que revelam o modo/estilo que o ser humano constrói a história e de se 

relacionar com o meio. 

Para Silveira (2009) o fato de no território estar impresso aspectos culturais, sociais e 

políticos, é o que Milton Santos denomina de territorialidade. A territorialidade é relevante 

para entender o sentido das condições materiais e sociais da existência do homem no 

território. 

 

[...] territorialidade como sinônimo de pertencer àquilo que nos pertence. [...] 
esse sentimento de exclusividade e limite ultrapassa a raça humana e 
prescinde da existência do Estado. Assim, essa idéia de territorialidade se 
estende aos próprios animais, como sinônimo de área de vivência e de 
reprodução. Mas a territorialidade humana pressupõe também a preocupação 
com o destino, a construção do futuro, o que, entre os seres vivos, é 
privilégio do homem (SANTOS, 2001, p. 19)  

 

A concepção de território usado pode contribuir diretamente com a integração das 

políticas territoriais e ambientais, desde que elaboradas conjuntamente, admitindo-se a 

participação dos atores sociais, seja de forma direta ou indireta. “Sendo assim, o território 

usado inclui todos os atores e não apenas o Estado, como na acepção herdada da modernidade 

(SILVEIRA, 2009, p.129)”. Isto pode favorecer a formulação de políticas públicas ambientais 

territoriais que abrangem as necessidades e os saberes de diversos segmentos sociais, que são 

abordadas no próximo subitem.  
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1.2.3 Políticas Públicas Ambientais no Brasil: histórico e evolução 

 

As Políticas ambientais entraram na agenda do governo brasileiro com a criação da 

Secretaria Especial de Meio Ambiente (Sema) em 1973 pós Conferência da Organização das 

Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente Humano, ocorrida em Estocolmo em 1972. 

Neste contexto o meio ambiente assume uma dimensão política em plena ditadura militar. 

Para Acserald (2001) a SEMA tinha um caráter essencialmente burocrático e em sua origem 

não contou com a participação organizada da sociedade. Mesmo assim a Sema foi 

institucionalizada sob a Lei nº 6.938/1981, que definiu o ordenamento jurídico da Política 

Nacional de Meio Ambiente1. Lentamente esta política foi permitindo a formação do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) que reunia um número crescente de agências 

ambientais dos governos estaduais. O Sisnama apontou para uma transversalidade das ações 

estatais na proteção ao meio ambiente e em decorrência disso também fora criado em 1984 o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), importante espaço de exercício da 

participação da sociedade, embora na prática não se configurasse desta forma, o que se 

revelou com a chegada da democracia representativa e participativa efetivamente. Além disso, 

para Acserald (2001, p. 79) a criação do CONAMA “deu um passo no sentido de articular a 

política ambiental explícita com as políticas de meio ambiente implícitas nas demais políticas 

de governo (agrícola, industrial, de energia etc).” Em 1989 foi criado o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que seria responsável por executar a 

política ambiental da Presidência da República, que anteriormente era de responsabilidade da 

Sema (Secretaria Especial de Meio Ambiente), órgão criado no governo dos militares. E foi 

somente em 1992 que se instituiu o Ministério do Meio Ambiente.  

                                                            
1 A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) embora instaurada entre 1982/84, na realidade, na realidade 
começa a ser implementada após 1988. A orientação desta política corresponde ao quadro contemporâneo do 
marco institucional ambiental no Brasil, e foi aprofundada pela Constituição de 1988. Suas Prioridades : 
“Preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida visando a assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e proteção da dignidade 
da vida humana” (Lei 6.938, art. 2º). Seu embrião surge entre 1981-85, numa fase em que as políticas de 
desenvolvimento apresentam crises recorrentes. Com o processo acelerado de abertura político-institucional a 
partir dos anos 80, aumentam as críticas à ineficácia do enfoque da política de controle de poluição e à 
desarticulação dos órgãos ambientais. Movimentos organizados para defesa do meio ambiente começam a se 
estruturar. Ex-presos políticos anistiados aderem ao movimento verde. No exterior, surgem os primeiros partidos 
verdes (Inglaterra e Alemanha). A década de 80 assiste ao fim da Guerra Fria : a agenda em torno da crise 
ambiental torna-se mais complexa por incidir sobre a dimensão preventiva das ações. A PNMA abriu a 
possibilidade da participação pública no Conama e Consemas e também no processo de licenciamento de 
atividades por meio de audiências públicas. A PNMA prevê estímulos à formação de “ecoindústrias” voltadas 
para a produção e instalação de tecnologias dirigidas para a melhoria da qualidade ambiental nas empresas e no 
meio urbano e rural-industrial. (NEDER, 2002, p. 38-40)    
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Para Acserald (2001), a crise do Estado neoliberal, aponta para um desmantelamento 

da política ambiental, esta sempre foi fragmentada em sua execução, criando dificuldades 

para se integrar as ações do próprio governo. Daí destaca-se que a convivência de vários 

projetos políticos na execução das políticas ambientais, interferem no resultado e alcance das 

ações, planos, projetos e programas. A preocupação hoje é fazer a política ambiental 

acontecer em seus entes federados de forma descentralizada, sem Estado. Ou melhor, 

concorda-se com Francisco de Oliveira, com um “Estado-anão”, para realizar as políticas 

ambientais.  

Segundo Magrini (2001) a evolução da política ambiental pode ser descrita através de 

importantes marcos de referência, isto é, grandes acontecimentos internacionais ocorridos a 

partir da segunda metade do século XX, que influenciaram o curso das políticas ambientais no 

mundo, e conseqüentemente, no Brasil, em que nele desenvolve-se tardiamente em resposta 

aos movimentos socioambientais. Houve, nesse período, segundo autora supracitada, o 

desenvolvimento de três óticas em relação a questão ambiental: a corretiva nos anos 1970, a 

preventiva nos anos 1980 e a integradora nos anos 1990, que fornece a base teórica e técnica 

para a elaboração das políticas ambientais atuais.  

O modelo de gestão ambiental no Brasil conforme Silva (2010) é coordenado pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) o qual não tem autonomia política administrativa, 

contradizendo a descentralização político-administrativa, um dos eixos centrais da gestão 

democrática brasileira. Para o referido autor, aponta que “é avaliado que houve uma fraca 

integração entre políticas públicas, instrumentos de gestão ambiental, instâncias de 

participação, de consideração de decisão, além da dificuldade de diálogo e capacidade de 

trabalho integrado nas ações de governo.” O que se evidencia neste sentido, é que a política 

ambiental brasileira ainda está presa ao paradigma do não sacrifício do desenvolvimento, o 

qual tem implicações teóricas, presentes em Sachs (2004); Sen (2001) e Veiga (2008), em 

nome do meio ambiente, logo a natureza assume descaradamente o papel de mercadoria.  

A necessidade de se ter um modelo de gestão ambiental integrado, resultou em um 

processo de discussão entre pesquisadores, políticos e diferentes segmentos sociais acerca da 

formulação de um documento ou agenda que priorizasse o meio ambiente.  Neste sentido, foi 

elaborado o documento Agenda 21 foi elaborada na Conferência Rio 92, realizada no Rio de 

Janeiro e tinha como principal objetivo integrar as dimensões estruturantes da realidade social 

e do desenvolvimento sustentável: a social, a política, a ambiental, a econômica e urbana. Ela 

é lançada em 2001 e seria usada como subsídio para a gestão ambiental municipal na 

confecção de suas agendas 21 locais. No entanto, esta estratégia teve pouco alcance em 

âmbito nacional. Segundo o IBGE, dentre os Estados brasileiros somente Pernambuco (2002) 
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e Santa Catarina (2004) concluíram as suas agendas. Além disso, os dados mostram que 

apenas 30 % dos municípios brasileiros elaboraram as suas respectivas agendas, dentre eles 

Mossoró/RN, lócus desta pesquisa.  

Conforme Jatobá e Moura (2009, p. 92) a Agenda 21 é entendida como:  

 

[...] um instrumento para a promoção do desenvolvimento sustentável. Ela é 
elaborada com a participação de todos os atores sociais direta ou 
indiretamente envolvidos com as questões ambientais. Trata-se, portanto, de 
um pacto concertado entre as partes interessadas visando à melhoria do meio 
ambiente.  

 

Tem-se feito um esforço para implementar as agendas 21 locais nas cidades 

brasileiras, mas isto não tem ocorrido com sucesso porque esses municípios carecem de 

estrutura política e administrativa no trato das questões ambientais. “Os municípios são 

responsáveis pelo zoneamento, a gestão de resíduos sólidos e o controle da poluição sonora.” 

(JATOBÁ, 2009, p. 56). Porém, essas agendas 21 locais não são prioridades dos gestores, 

porque carece a organização de diversos setores da sociedade.  

 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A cidade de Mossoró/RN segunda mais populosa do estado do Rio Grande do Norte, 

localizada a 275 km da capital Natal, fundada em 1854, tendo sido inicialmente um povoado, 

depois e vila e enfim cidade. O município limita-se ao norte com os municípios de Grossos e 

Tibau, ao sul com Governador Dix-sept Rosado e Upanema, a leste com Areia Branca, Assu e 

Serra do Mel e a oeste com Baraúna, situando-se entre as coordenadas geográficas 5º 11' 15" 

Latitude Sul e 37º 20' 39" Longitude Oeste. Possui área territorial de 2.099,328 Km² e tem 

uma população estimada de 259.815 habitantes de acordo com o censo do IBGE do ano de 

2010, sendo 90.525 endereços urbanos e 9.002 endereços rurais (IBGE, 2010).  

O município de Mossoró é cortado pelas águas do Rio Mossoró, este pertence à Bacia 

Hidrográfica Apodi-Mossoró, a segunda maior do estado. Sobre a economia do município de 

Mossoró, Rocha (2009) salienta que esta é marcada principalmente por três atividades de 

relevante importância: a salineira, a petrolífera e a fruticultura irrigada. Essas atividades 

foram os principais elementos de expansão urbana e degradação ambiental da cidade em 

questão como aponta Rocha (2009) e Felipe (2001), tendo 28 bairros.  
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FIGURA O1: Mapa de Localização do Município de Mossoró/RN 

  Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, A. V. L, 2011.  
 

A política local é caracterizada pela atuação da oligarquia dos Rosados que ao longo 

de mais de 30 anos, vem governando Mossoró/RN. Essa gestão segundo Lacerda (2001) 

insere a marca dos Rosados na identidade do lugar, chamando-o de o País de Mossoró/RN. É 

necessário destacar que a permanência da família Rosado no poder vem conservando 

características de uma política orientada pelo clientelismo, patrimonialismo e neocoronelismo, 

o que incide diretamente na efetivação de políticas públicas focalizadas e imediatistas, 

carregadas da lógica do favor e pouca participação social. É preciso deixar claro que não se 

desconsideram avanços que possam e devem existir.  

A expansão urbana de Mossoró/RN não foge da lógica do planejamento estratégico, 

segundo a qual investe no centro e desvia o seu olhar da periferia e favelas. O 

desenvolvimento do comércio e da agricultura com capital estrangeiro permitiu a Mossoró 

expandir-se, porém de forma desordenada. Em termos da gestão urbana, Mossoró conta com a 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Ambiental (SEDETEMA) e a Gerência Executiva 

de Desenvolvimento Urbanístico que tem centrado os seus esforços no ordenamento territorial 

e na política de habitação como é assegurado por Rocha (2009).  

 

 

3 METODOLOGIA GERAL 

 

A pesquisa consiste em uma proposta qualitativa por trabalhar com “o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.” 

(MINAYO, 2007, p. 21). Estes elementos dificilmente poderão ser apreendidos por uma 

análise quantitativa.  
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Realizou-se uma revisão de literatura, das principais categorias conceituais e 

analíticas: Território Usado, crise socioambiental e políticas públicas ambientais, tendo como 

principais aportes teóricos: Boaventura Santos, Henri Acserald, Milton Santos e Enrique Leff. 

Sucessivamente fizemos uso da análise documental do Plano Diretor do município 

Mossoró/RN, atas das reuniões do Conselho de Meio Ambiente, Legislação Ambiental usada 

pelo município.  

A Sociologia das Ausências, método de investigação científica da realidade social 

fundado pelo Sociólogo Boaventura Santos, por meio da Ecologia dos Saberes e da Ecologia 

das produtividades2 contribuiu no entendimento das diversas relações (in) visíveis entre os 

atores sociais que constroem as políticas ambientais urbanas de Mossoró/RN. 

A Sociologia das Ausências é um procedimento epistemológico que trata “[...] do que 

não existe em nossa realidade e é produzido ativamente como não-existente, e por isso a 

armadilha maior para nós é reduzir a realidade ao que existe.”(SANTOS, 2007, p.28). Ou 

seja, a crítica é realizada ao cartesianismo, em que muitas coisas na realidade são tratadas 

como duais, um exemplo disso: sociedade x natureza, ciência x saberes tradicionais, populares 

ou senso comum, o que Santos (2007) denomina de razão metonímica3. Com a Sociologia das 

Ausências acredita-se que pode haver diálogo entre as dimensões citadas, como a relação 

sociedade/natureza. Com a intenção de combater essa metonímica que se expressa nas 

monoculturas do saber, isto é, só o conhecimento e práticas científicas são válidas, Santos 

(2007) elabora cinco ecologias: ecologia dos saberes, ecologia das temporalidades, ecologia 

do reconhecimento, ecologia da transescala e ecologia das produtividades. Nesse estudo 

tomaremos como aporte da Sociologia das Ausências, a Ecologia dos Saberes e a Ecologia 

das produtividades, vinculadas a Sociologia das Emergências.  

Resta-nos explicitar a importância da Sociologia das Emergências, articulada a 

Sociologia das Ausências, neste cenário, bem como das duas ecologias eleitas, a ecologia dos 

saberes e das produtividades. “Enquanto a sociologia das ausências expande o domínio das 

experiências sócias já disponíveis, a sociologia das emergências expande o domínio das 

experiências sociais possíveis (SANTOS, 2010, p. 105)”. A conjunção Sociologia das 

                                                            
2 Para Santos (2010, p. 105) a sociologia das ausências opera substituindo as monoculturas, em suas cinco 
lógicas, por cinco ecologias. Ecologia aqui é entendida como “a prática da agregação da diversidade pela 
promoção de interações sustentáveis entre entidades parciais e heterogêneas”. As cinco ecologias defendidas por 
Santos (2010) são: ecologia dos saberes, ecologia das temporalidades, ecologia do reconhecimento, ecologia das 
transescalas e ecologia das produtividades. Nesta pesquisa conseguimos identificar predominantemente duas 
ecologias, a dos saberes e das produtividades.  
 
3 Tudo o que tem essa designação não é uma alternativa crível às práticas científicas avançadas, superiores, 
globais, universais, produtivas. Essa idéia de que não são críveis gera o que chamo a subtração do presente, 
porque deixa de fora, como não-existente, invisível, "descredibilizada", muita experiência social (SANTOS, 
2007, p.32). 
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Ausências – Sociologia das Emergências contribui para ampliação das experiências sociais 

possíveis e disponíveis, tendo como substrato a contração do futuro pela expansão do 

presente. Quanto às ecologias aqui escolhidas, a ecologia dos saberes e a ecologia das 

produtividades, estas contribuíram para legitimar o discurso e as vivências dos atores sociais 

deste estudo.  

Pautando-se em Boaventura Santos, a ecologia dos saberes,  

 

Não se trata de "descredibilizar" as ciências nem de um fundamentalismo 
essencialista "anticiência";[...]. O que vamos tentar fazer é um uso contra-
hegemônico da ciência hegemônica. Ou seja, a possibilidade de que a ciência 
entre não como monocultura, mas como parte de uma ecologia mais ampla 
de saberes, em que o saber científico possa dialogar com o saber laico, com 
o saber popular, com o saber dos indígenas, com o saber das populações 
urbanas marginais, com o saber camponês. (SANTOS, 2007, p. 32-33) 

 

Já a ecologia das produtividades, conforme Boaventura Santos,  

 

Finalmente, no domínio da quinta lógica, a lógica produtivista, a 
sociologia das ausências consiste na recuperação e valorização dos 
sistemas alternativos de produção, das organizações econômicas 
populares, das cooperativas operárias, das empresas autogeridas, da 
economia solidária, etc., que a ortodoxia produtivista capitalista ocultou 
ou descredibilizou. A segunda idéia, é que estas iniciativas partilham uma 
concepção abrangente de “economia” na qual incluem objetivos tais como 
participação democrática, sustentabilidade ambiental, equidade social, 
racial, étnica e cultural, e solidariedade transnacional. (SANTOS, 2010, p. 
114) 

 
A união destas duas ecologias nos auxiliou para entender os problemas que giram em 

torno da gestão ambiental articulada ao Plano Diretor de Mossoró/RN, num processo 

protagonizado por atores sociais de diversos segmentos. Pela ecologia das produtividades, 

compreendeu-se que o Plano Diretor de Mossoró/RN, apesar de intitular participativo, 

enfrenta o problema da especulação imobiliária e da gestão do crescimento urbano. E pela via 

da ecologia dos saberes, entendemos que há a participação de diversos atores sociais, com 

experiências sociais dotadas de saberes heterogêneos.  

Neste estudo das políticas públicas ambientais urbanas considera-se pertinente o uso 

da Sociologia das Ausências e Emergências, pois aquelas são tecidas por vários atores sociais, 

que não são só do quadro acadêmico, mas sobretudo das camadas populares. Essas políticas 

muitas vezes são impostas a sociedade e até mesmo desconhecidas por ela. É importante 

observar e analisar as demandas da sociedade, conhecendo os seus saberes e suas 

necessidades. Portanto, trata-se de tecer conjuntamente uma ciência política da sociedade.   
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Como técnica de interpretação e análise dos dados foi usada os mapas sociais 

analíticos como um conjunto de instrumentos metodológicos (por meio da tradução do 

pesquisador) que vem sendo aperfeiçoado e aplicado a discursos diversos, traduzidos por 

meio da Sociologia das Ausências e Emergências (SANTOS, 2004), que consiste na 

proposição de alternativas para a superação dos problemas locais, visando investigar 

experiências concretas ou práticas sociais que possam ser expandidas para alicerçar as 

expectativas do futuro. (SILVA, 2009). 

É de suma importância explicar as condições e os procedimentos da tradução 

conforme Santos (2010, p. 129-135). O trabalho de tradução é parte da sociologia das 

ausências e das emergências. A tradução vai além de uma técnica de pesquisa, mas constitui 

principalmente uma estratégia de tornar visível conhecimentos e saberes que no decorres da 

história da civilização ocidental foram esquecidos e menosprezados propositalmente. Tem 

como uma de suas finalidades promover a democracia, a emancipação social e humana e, 

além disso, a justiça cognitiva global, uma vez que os saberes marginalizados também são 

considerados importantes tão quanto os saberes científicos, pois aqueles revelam experiências 

sociais que ampliam os cânones da ciência. Segundo Santos (2010, p. 129), “[...] Uma vez 

garantido esse pressuposto, as condições e procedimentos do trabalho de tradução podem ser 

elucidados a partir das respostas às seguintes questões: o que traduzir? Entre quê? Quem 

traduz? Quando traduzir? Traduzir com que objetivos?” 

O trabalho de tradução é, basicamente, um trabalho argumentativo, assente na emoção 

cosmopolita de partilhar o mundo com quem não partilha o nosso saber ou a nossa 

experiência. As dificuldades do trabalho de tradução são múltiplas.  

Para subsidiar a pesquisa de campo, optou-se pelas entrevistas, as quais, foram 

formuladas de modo semiestruturado e registradas com um gravador de voz, estando os 

informantes cientes da gravação. No total foram realizadas 10 entrevistas, escolhidas com 

uma amostra aleatória, com gestores das Secretarias relacionadas ao meio ambiente, cidade e 

agricultura. Num total de oito homens e duas mulheres. Vale salientar que a escolha dos 

atores sociais se deu conforme a disponibilidade dos mesmos para a entrevista. Muitas das 

informações foram registradas em diário de campo, por meio da observação in loco. Estas 

entrevistas serão instrumentos de produção de dados que serão usados sob a ótica da 

sociologia das ausências e das emergências por meio de uma possível tradução4 das ausências 

e emergências. Foram elaborados roteiros de entrevistas, um para os gestores das secretarias, 

representantes da gestão pública municipal de Mossoró/RN e o outro para os conselheiros de 
                                                            
4 O trabalho de tradução é o procedimento que nos resta para dar sentido ao mundo depois de ele ter perdido o 
sentido e a direcção automáticos que a modernidade ocidental pretendeu conferir-lhes ao planificar a história, a 
sociedade e a natureza. (SANTOS, B. S, 2010, 134).  
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meio ambiente e cidade, representantes dos segmentos da sociedade. Os roteiros tinham como 

principal objetivo capturar a relação entre o plano diretor e a gestão ambiental. 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 17 e 28 de outubro no município de 

Mossoró/RN, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Ambiental 

(SEDETEMA), esta desdobrada na Gerência Executiva de Gestão Ambiental, na Gerência 

Executiva do Desenvolvimento Urbanístico e na Gerência de Agricultura, Abastecimento e 

Recursos Hídricos, além disso, também foram entrevistados alguns conselheiros do conselho 

de meio ambiente e cidades. Corroboramos com Toscano (2006, p. 188-189), “Desse modo, 

as falas neste trabalho significam cada uma dessas formas de expressão da linguagem e uma 

escuta, pressupondo o diálogo entre pessoas que, através delas, entre si aprendem e ensinam”. 

Ainda neste caminho metodológico, nos baseamos em Toscano (2006), para traduzir 

os diálogos, foram organizados cinco mapas, ou cartografias, onde as falas dos atores sociais 

são postas em diálogo, e logo abaixo a tradução, ou leitura do pesquisador. Conforme a autora 

supracitada nos baseamos no seguinte modelo de mapa.  

 

Temática 
GESTORES CONSELHEIROS 

Diálogo construído a partir da temática 
selecionada 

Diálogo construído a partir da temática 
selecionada 

Tradução do pesquisador (a) 
Neste espaço, o pesquisador (a) realiza o trabalho de tradução e estabelece as conexões 
teóricas 
Quadro 1 – Modelo do mapa temático  
Fonte: Elaborado por Toscano (2006) 
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CAPÍTULO 1 – A BUSCA POR UMA POLÍTICA AMBIENTAL 
TRANSVERSAL: O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE 

MOSSORÓ/RN E A RELAÇÃO COM A SUA AGENDA AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 

 Artigo submetido à Revista Educação Ambiental em Ação 
(Texto formatado conforme as normas deste periódico – ANEXO I) 

 
 
 
 
 
 
 

Do arco que empurra a flecha, quero a força que 
dispara; da flecha que penetra o alvo quero a mira que 

o acerta. Do alvo mirado quero o que se fez desejado; 
do desejo que busca o alvo quero o amor por razão. 

(Marina Silva) 
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CAPÍTULO 1. A BUSCA POR UMA POLÍTICA AMBIENTAL TRANSVERSAL: O 
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN E A RELAÇÃO COM A SUA 

AGENDA AMBIENTAL 
 

 

 
RESUMO 
 
Os instrumentos Plano Diretor e Agenda Ambiental no município de Mossoró/RN estão sendo 
implementados e direcionam a política ambiental urbana do Município. O Plano Diretor de 
Mossoró/RN possui uma função ambiental de acordo com a legislação macro, a Política Nacional de 
Meio Ambiente, resta-nos entender sua efetividade de forma integrada. Inicialmente, travou-se um 
debate acerca da tranversalidade da política ambiental com o recorte no Plano Diretor e na Agenda 
21. A pesquisa foi realizada por meio da revisão de literatura, análise documental da legislação 
ambiental e urbana, Plano Diretor, art. 225, art. 182 e 183, entrevista concedida pela Gerência 
Executiva de Gestão Ambiental. Conclui-se que o território Mossoroensse está num processo de 
crescimento e expansão urbana e isto pode dar visibilidade aos problemas ambientais locais.  
 
Palavras-chave: Plano Diretor de Mossoró/RN, Política Ambiental Urbana, Agenda Ambiental.  
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

 

Este artigo objetiva analisar a articulação entre o Plano Diretor e a agenda 

ambiental de Mossoró/RN. Busca também explicitar a atuação dos atores sociais e 

políticos ao analisar o Plano Diretor e as entrevistas dadas pela Gerência Executiva 

de Gestão Ambiental no período de julho a setembro de 2011.  

A Constituição Federal do Brasil de 1988 assegura no art. 225 que todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum que tem 

sua garantia no Estado. As políticas públicas ambientais têm um longo caminho a 

percorrer no Brasil e, especificamente em Mossoró-RN, dada a complexidade dos 

problemas, tais como expansão urbana desordenada, com ampla periferização da 

cidade e forte valorização das áreas centrais, poluição das águas do rio Apodi-

Mossoró/RN. Ao redor deste tem se estabelecido oficinas de automóveis, 

concessionárias, redes de hotéis que lançam seus dejetos diretamente no seu leito. 

Entendemos então que as políticas ambientais podem ser utilizadas de forma 

integrada as políticas setoriais, buscando sair da perspectiva focalista e pragmática. 

Contudo, o avanço do neoliberalismo se configura como um limite para a 

execução das políticas ambientais pelo Estado, visto que esse tem suas ações 

reduzidas para atuar na realidade social, contribuindo com o desenvolvimento do 

capitalismo. Outro contexto perceptível é a culpabilização dos sujeitos e a 
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desresponsabilização do Estado com a promoção dessas políticas, o que provoca o 

desconhecimento dessa população enquanto ator social de direitos.  

O Município de Mossoró/RN foi criado em 1854. Foi inicialmente um povoado, 

depois e vila e enfim cidade. O município limita-se ao norte com os municípios de 

Grossos e Tibau, ao sul com Governador Dix-sept Rosado e Upanema, a leste com 

Areia Branca, Assu e Serra do Mel e a oeste com Baraúna, situando-se entre as 

coordenadas geográficas 5º 11' 15" Latitude Sul e 37º 20' 39" Longitude Oeste. 

Possui área territorial de 2.099,328 Km² e tem uma população estimada de 259.815 

habitantes de acordo com o censo do IBGE do ano de 2010, sendo 90.525 

endereços urbanos e 9.002 endereços rurais (IBGE, 2010). Sua economia está 

fundada na agricultura irrigada, na produção petrolífera e na produção salineira.  

Nos anos 2000 o poder público municipal de Mossoró vem institucionalizando 

novos arranjos legais, técnicos e políticos relacionados á gestão do meio ambiente. 

É relevante destacar que este fato se corporifica como avanço para a formulação de 

políticas púbicas ambientais. Dentre eles, podemos destacar a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Territorial e Ambiental-SEDETEMA, regulamentada pela Lei Nº. 

08-2004 de 31 de dezembro. Também foi criada a Gerência Executiva da Gestão 

Ambiental, o Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente-CONDEMA, criado 

pela Lei1267-98 responsável por fiscalizar e deliberar assuntos relacionados à 

questão sócio-ambiental. 

A criação de arenas institucionais e não governamentais, onde são discutidos 

os problemas ambientais a serem acompanhados pelo corpo de gestores, é um 

elemento político relevante para a avaliação das políticas públicas, especialmente 

quando o tema base se refere à questão ambiental ou a problemas sociais que 

interfiram diretamente na qualidade do meio ambiente e nas condições de saúde da 

população mossoroense.   

Dessa forma, é indispensável à relação entre os órgãos ambientais e a 

sociedade civil organizada para a compreensão da dinâmica do processo político na 

arena ambiental da cidade de Mossoró. Nesse sentido, Tavares (2006) ao refletir 

sobre a noção de desenvolvimento sustentável, indica que, não é apenas uma nova 

forma de adjetivação, mas implica considerar e assumir novos padrões de 

desenvolvimento, pautado na racionalidade ambiental e na incorporação daquilo que 

não é público e não somente estatal, como preconiza a Constituição Federal de 

1988. 
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Identificamos que o Conselho de Defesa do Municipal de Meio Ambiente, que 

está funcionando no ano 2011, se apresentando como uma potencialidade política, 

técnica e legal à implementação das políticas públicas ambientais em Mossoró, 

tendo em vista a constituição dos conselhos municipais. Tal conselho os espaços 

decisórios, deliberativos sobre os recursos públicos e de reconhecimento da classe 

popular, destituída de direitos a partir da participação dos sujeitos na elaboração das 

políticas.    

Explicita-se a importância da transversalidade de políticas para o ambiente, 

entendido como dimensão do território que  

 

[...] é a arena da oposição entre o mercado – que singulariza – com 
as técnicas da produção, a organização da produção, “a geografia da 
produção” e a sociedade civil – que generaliza – e desse modo 
envolve, sem distinção, todas as pessoas. Com a presente 
democracia de mercado, o território é suporte de redes que 
transportam as verticalidades, isto é, regras e normas egoísticas e 
utilitárias (do ponto de vista dos atores hegemônicos), enquanto as 
horizontalidades levam em conta a totalidade dos atores e das ações 
(SANTOS, 1996, p. 207).  

 

 
1 A TRANSVERSALIDADE DA POLÍTICA AMBIENTAL E URBANA 

 

Na literatura especializada há autores como Ermínia Maricato, Raquel Rolnick 

que se esforçam em integrar a política ambiental à urbana. A cidade passa a ser 

percebida em seu todo, inserida em uma realidade complexa que não pode ser 

compreendida pela soma do meio ambiente com o meio urbano, mas pela via 

dialógica entre ambos. Neste sentido, Rezende (2003, p. 140) soube ampliar a 

compreensão da política ambiental, antes identificada por um viés pragmático, agora 

mediado pela noção da sustentabilidade. 

 

A partir da UNCED (1992) essa noção ocupa um espaço crescente e 
se expressa no documento Agenda 21 brasileira, que busca orientar 
as políticas ambientais para a cidade, irradiando-as do nível nacional, 
para os Estados e Municípios, refletindo-se em planos e 
regulamentos. (REZENDE, 2003, p. 140) 

 

É notório o esforço para se conceber uma política ambiental transversal, 

porém, com a especialização e fragmentação das políticas públicas ambientais das 

urbanas ainda se percebe que o urbanismo e o meio ambiente não estão integrados. 

A Política Urbana é mais valorizada pelo aspecto imobiliário, a questão da habitação 
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para o mercado. Já a Política Ambiental tem seus espaços reduzidos, pois é vista 

como um obstáculo na política do desenvolvimento, pelo fato de preservar e 

conservar os recursos naturais.  

Para uma compreensão mais detalhada da política urbana é imprescindível 

fazer menção dos seus instrumentos teóricos metodológicos, pois “qualquer análise 

superficial do ambiente urbano no Brasil revela uma relação direta entre moradia 

pobre e degradação ambiental” (MARICATO, 1994, p. 06). É importante definir em 

que está alicerçada a nossa concepção de meio ambiente, pois a mesma serve de 

base teórico-metodológica de uma política ambiental. Tomando por base os 

seguintes teóricos: Vainer, Maricato e Leff.  

 

Conceituar é tomar posição, tomar partido... no campo dos conceitos, 
mas também no campo das forças sociais conflituosas que projetam 
a si mesmas e buscam projetar as outras em seus conceitos e 
categorias. Conceituar meio ambiente é tomar partido num processo 
social conflituoso que coloca em foco (enjeu) os modos de 
apropriação do ambiente (inclusive o ambiente construído). 
(VAINER,1993 apud MARICATO, 1994, p. 04) 
 
[...] é um saber sobre as formas de apropriação do mundo e da 
natureza através das relações de poder que se inscreveram nas 
formas dominantes de conhecimento. (LEFF, 2001) 

 
Articulado ao processo de constituição da política ambiental e urbana estão 

as lutas socioambientais, marcadas pela forte presença dos movimentos 

ambientalistas. Como resultado dessa interligação, a Constituição Cidadã de 1988 

contempla um capítulo para a política urbana (capítulo II arts. 182 e 183) e outro 

para o meio ambiente (capítulo VI art. 225) e cuida de aumentar a responsabilidade 

administrativa dos municípios com a questão urbana. Vejamos o que diz a Carta 

Magna brasileira:   

 

A Política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem – estar de seus habitantes. (CF. 1988 art. 182) 
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 a coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (CF 1988 art. 
225)  

 

Poder-se-ia perguntar a respeito da ausência de integração entre os termos 

urbanismo e meio ambiente na agenda dos governos. 
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Enquanto a Política Urbana é matéria incluída sob o título “da Ordem 
econômica e Financeira”, ao lado da Política Agrícola e Fundiária, a 
Política relacionada ao Meio Ambiente encontra-se dentro de outro 
título, “Da Ordem Social”, figurando ao lado de questões como 
saúde, educação e previdência social.  (REZENDE, 2003, p. 143) 

 

Os princípios fundamentais de uma Política Ambiental deve perpassar por 

três eixos estruturantes: Direito à cidadania; Gestão da Cidade e Função social da 

cidade e da propriedade. Esses princípios são defendidos pela Constituição de 1988 

que significou uma nova configuração da política pública brasileira e isto atravessa a 

política urbana. Houve neste período, uma redefinição dos instrumentos de controle 

do solo urbano que estabelecem normas visando tornar as cidades brasileiras mais 

democráticas e um direito de cidadania. Nesta pesquisa dar-se- á destaque ao Plano 

Diretor, um desses instrumentos, da política ambiental urbana. 

Dessa forma, o que está se reivindicando não é uma simples re-ligação do 

termo ambiental ao urbano para a resolução de problemas teóricos, mas a 

transversalidade da Política Ambiental com as demais políticas e, em especial, com 

a Urbana em suas gestões de secretarias. Quanto à transversalidade da política 

ambiental, Silva (2009) chama a atenção para a dimensão da sustentabilidade5 

como dimensão fundante das outras políticas públicas. 

 

Assim, a integração das preocupações ambientais às demais 
políticas setoriais pode resultar em conflitos de interesse, de 
competência e de interpretação. O professor Michel Prieur adverte 
que a implementação de uma política ambiental implica, 
seguidamente, a geração de conflitos dos partidários e defensores do 
meio ambiente de um lado e, do outro, as organizações políticas 
tradicionais.  (SILVA, 2009, p. 123).  

 

As políticas ambientais gestam-se num espaço de mudança de paradigma do 

meio ambiente estritamente natural para uma postura dialógica com o social, ao 

ponto de se tornarem indivisíveis. Nesse sentido, é relevante o diálogo das ciências 

naturais e sociais para a implementação de políticas ambientais territoriais. A noção 

                                                            
5 A Sustentabilidade não pode ser desmembrada da questão do desenvolvimento. Por meio disso na 
implementação das políticas públicas requer-se políticas voltadas para o desenvolvimento 
sustentável. A noção de Desenvolvimento aqui adotada é a do relatório Nosso Futuro Comum (p.40): 
o desenvolvimento não se mantém se a base de recursos ambientais se deteriora; o meio ambiente 
não pode ser protegido se o crescimento não leva em conta as  conseqüências da destruição 
ambiental. Esses problemas não podem ser tratados separadamente por instituições e políticas 
fragmentadas. Eles fazem parte de um sistema complexo de causa e efeito.  
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de território utilizada neste trabalho é a de território usado, cunhada por Milton 

Santos que explica:  

 

O território usado não é uma coisa inerte ou um palco onde a vida se 
dá. Ao contrário, é um quadro de vida, híbrido de materialidade e de 
vida social. Sinônimo de espaço geográfico, pode ser definido como 
um conjunto indissociável, solidário e contraditório, de sistemas de 
objetos e sistemas de ações (SANTOS, 1996).  
É o território propriamente dito mais as sucessivas obras humanas e 
os próprios homens hoje. É o território feito e o território se fazendo, 
com técnicas, normas e ações. Como conceito puro, o território é 
constituído de formas mas, como conceito híbrido, o território usado 
é constituído de “objetos e ações, sinônimo de espaço humano, 
espaço habitado” (SANTOS, 1994, p.16). 

 

Nesta perspectiva o próximo subitem versará sobre o Plano Diretor e a 

Agenda Ambiental como instrumentos constituintes das políticas ambientais deste 

estudo. Esses instrumentos são analisados a partir da emergência do Estatuto da 

Cidade que conferiu ao plano diretor uma função socioambiental.  

 

 
2 A DIMENSÃO AMBIENTAL DO PLANO DIRETOR E SUA ARTICULAÇÃO COM 
A AGENDA 21 

 
 

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001, art. 41) estabelece a obrigatoriedade 

a todas as cidades para a formulação dos planos diretores. As cidades que 

possuíssem mais de 20.000 habitantes deveriam elaborar seus planos, conforme 

explícito na Constituição Federal de 1988.  

Segundo Vilhaça (2005) em 1930 surgem as primeiras experiências de planos 

diretores para regulação do uso e ocupação do solo, com a primeira experiência do 

Plano Agache, elaborado por um Francês para a cidade do Rio de Janeiro. Vale 

salientar que neste plano aparece pela primeira vez a palavra “plan directeur”. De 

acordo com Vilhaça (2005, p.05), 

 

O Plano Diretor é o instrumento básico da política municipal de 
desenvolvimento e expansão urbana, que tem como objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes. 
 

O Plano Diretor constitui um instrumento de gestão territorial urbana e 

ambiental. Suas principais funções são controle do uso, ocupação, parcelamento e 
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expansão do solo urbano. Rolnick (2003) vai além e propõe a tessitura de um Plano 

Diretor comprometido com o direito a cidade e não só com a questão imobiliária 

como é comumente concebido. Neste sentido afirma Rolnick:  

 

Um Plano Diretor único que abrange a totalidade do município, 
incluindo área urbana e área rural. Isto está completamente claro no 
Estatuto da Cidade. Ainda, segundo o Estatuto da Cidade, o Plano 
Diretor de cada cidade faz a operação de traduzi-lo para a realidade 
específica do território daquela cidade. Por isto, o Plano Diretor 
ganha um sentido totalmente novo, ele não é um espaço de 
negociação, de potenciais construtivos para a valorização imobiliária 
diferenciada de uns e de outros. (ROLNICK, 2003, p. 06) 

 

No estudo dos planos diretores verifica-se a sua dimensão socioambiental. 

Essa dimensão, com a ocorrência de desastres naturais no ambiente urbano é um 

dos pontos de conflito da política de ordenamento territorial, porque a expansão 

urbana é acelerada pela construção de grandes empreendimentos do setor privado.  

Em virtude destes grandes empreendimentos serem construídos até mesmo 

com investimentos públicos, como é o caso do Programa minha casa, minha vida, os 

instrumentos legais que produzem o espaço urbano tem sido burlados com o 

objetivo de se construir uma “cidade mercado”. O caso de populações que assentam 

as suas moradias em ambientes inadequados para se viver, como nas favelas e 

áreas de preservação ambiental é um bom exemplo da falta de um planejamento 

urbano democrático e que possibilite a sustentabilidade urbana e ambiental.  

Tudo isto rebate na dimensão legal do acesso a cidade. Conforme a Política 

urbana, todos tem direito a moradia e ao meio ambiente como pré-requisitos a uma 

boa qualidade de vida. Rolnick (2003, p. 03) questiona que direito a cidade é esse, 

em que a maioria da população não tem acesso.  

 

O direito à cidade, não é o direito a um teto, ou a um barraco. O 
direito a cidade é muito mais amplo. A afirmação do direito à cidade 
significa dizer: não queremos mais cidades partidas, não queremos 
mais cidades onde a maioria vive em uma não-cidade, não queremos 
mais cidades cuja função mais importante é funcionar, a terra, o solo 
urbano, a vista, os recursos territoriais da cidade como mercadoria 
como fonte de lucro. (ROLNICK, 2005, p. 03) 

 

Supõe-se, desta forma, que o Plano Diretor deveria subordinar os 

investimentos públicos e não ser operacionalizado em nome de uma técnica fundada 

pelo lucro e pela obsolescência planejada.  
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Em conformidade com os objetivos desta pesquisa há de se questionar a 

dimensão socioambiental do Plano Diretor, pois os principais problemas ambientais 

fazem parte da dinâmica urbana. “O Plano Diretor, que traduz o Estatuto da Cidade, 

é o elemento chave que estabelece o projeto de cidade e a sua implicação 

econômica e socioambiental.” (ROLNICK, 2003, p.. 03). E ainda nos diz Braga 

(2001, p. 05) 

 

Como instrumento de gestão territorial urbana, o Plano Diretor é 
também um instrumento de gestão ambiental urbana, talvez o 
principal deles, sobretudo pelo fato de não haver uma tradição de 
política ambiental em nível municipal no Brasil. O documento do 
Ministério do Meio Ambiente intitulado “Cidades Sustentáveis”, para 
formulação e implementação de políticas públicas compatíveis com 
os princípios de desenvolvimento sustentável definidos na Agenda 
21, estabelece quatro estratégias de sustentabilidade urbana 
identificadas como prioritárias para o desenvolvimento sustentável 
das cidades brasileiras, duas as quais remetem diretamente ao Plano 
Diretor.  

 

Sendo assim, os instrumentos da política urbana apresentados são 

constituídos pela dimensão ambiental, porém o mercado se apropria dessa lógica 

para desenvolver a qualquer custo, sacrificando a qualidade de vida das gerações 

presentes e futuras. Neste contexto, percebemos que o plano diretor é permeado 

pela complexidade ambiental, isto é, revela em si os múltiplos aspectos da questão 

socioambiental contemporânea, como a sustentabilidade urbana e ambiental, uso e 

ocupação do solo adequados e justiça social. O Plano Diretor pode interferir na 

construção das agendas ambientais municipais e agenda 21. Esta Agenda 21, 

conforme Barbieri (2009, p.09) 

 

É uma espécie de receituário abrangente pára guiar a humanidade 
em direção a um desenvolvimento que seja ao mesmo tempo 
socialmente justo e ambientalmente sustentável, nos últimos anos do 
século XX e pelo século XXI adentro. [...] segundo suas próprias 
palavras, está voltada para os problemas prementes de hoje e tem o 
objetivo, ainda de preparar o mundo para os desafios do próximo 
século (cap. I: Preâmbulo).  

 

A Agenda 216 não é um documento obrigatório a todos os governos. “É mais 

um roteiro de um plano de ação para o século XXI que os governos, individualmente, 

se engajam em implementar, ao menos em parte. (LEROY, 2010, p. 103).” A 

                                                            
6 O processo de construção da agenda 21 brasileira iniciou em 1996 e foi concluído em 2002, 
contando com a contribuição de quase 40.000 pessoas de todo o Brasil. (SILVA, 2009, p. 121). 
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Agenda 21 pode contribuir com a formação de um novo padrão civilizatório, capaz 

de redirecionar os valores humanos por uma ética ambiental que não se embasa na 

produção e no consumo, mas na convivência com o outro.  

Com relação ao Plano Diretor, a Agenda 21 pode lhe subsidiar dada a sua 

dimensão ambiental. Esta pode ser um instrumento de gestão das cidades e 

promove a participação social. A Agenda 21 pode redirecionar os planos diretores 

para a sustentabilidade ambiental das cidades, bem como “cooperar com a 

integração econômico-social-ambiental nas políticas públicas.” (SILVA, 2009, p. 

121).  

No cenário de constituição de uma Agenda 21 e de um Plano Diretor é 

importante observar os atores sociais que fazem as escolhas das questões que 

serão priorizadas na formulação de políticas ambientais. Esses documentos devem 

estar em consonância com a realidade de cada contexto, seja este local ou global.  

 

 
3 A FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO PLANO DIRETOR DE MOSSORÓ E SUA 
RELAÇÃO COM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: PRIMEIRAS 
APROXIMAÇÕES 
 

O plano diretor de Mossoró/RN instituído pela Lei Complementar Nº. 012/2006 

e em atendimento ao Art. 182 da Constituição Federal, do Capítulo III da Lei Federal 

nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e do art. 56, inciso IX da 

Lei Orgânica do Município de Mossoró.(Art. 1º do Plano Diretor), esta datada de 

1990. Os princípios que orientam a Política Urbana-ambiental de Mossoró/RN são: 

Função social da cidade; Função social da propriedade; Sustentabilidade urbana; 

Gestão democrática e participativa. A cidade é conhecida como um direito regulado 

e garantido pelo Estado para todos os cidadãos. A cidade de Mossoró/RN possui um 

ordenamento jurídico para o funcionamento de suas atividades econômicas e 

sociais. Isto teoricamente é importante está na lei para atender a um sistema cuja 

gestão tenta ser democrática e descentralizada, porém sua efetivação vale refletir, 

pois segundo Rocha (2009), a segregação residencial em Mossoró é visível, 

principalmente com os condomínios fechados no Bairro Nova Betânia. Esta 

segregação é devida principalmente a diferenciação de renda do cidadão.  

No Plano Diretor de Mossoró aparecem referencias explicitas a dimensão 

ambiental. “O Plano Diretor é o instrumento básico da política de expansão urbana e 

desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental, determinante para os 
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agentes públicos e privados que atuam no Município (Art. 2º. p. 01)”. O documento 

constitui um instrumento de gestão democrática, instituindo outros instrumentos 

importantes, 

  

I – Conselho da Cidade de Mossoró, com a participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos 
sociais; II – debates, audiências e consultas públicas; III – 
conferências sobre assuntos de interesse urbano e ambiental; (art. 
150. p.51).  

 

No que concerne a atuação do Conselho da cidade em Mossoró/RN, é 

importante ressaltar que geralmente esses conselhos possuem um papel mais 

deliberativo e com pouca participação da sociedade civil interessada. Acontece que 

esse espaço em Mossoró é ocupado, na maioria das vezes, por pessoas da própria 

administração pública, o que inviabiliza o conhecimento da população e a sua 

organização na reivindicação por direitos, construção e participação. Uma das 

atribuições deste conselho é acompanhar e fiscalizar a implementação do Plano 

Diretor de Mossoró, o qual suas legislações complementares compõem o Código de 

Meio Ambiente7. O Plano Diretor de Mossoró possui um capítulo (II capítulo) com 

três seções dedicadas a questão ambiental.  

A partir de revisão de literatura especializada, contatamos que muitas das 

instituições que representam a sociedade civil nos conselhos de meio ambiente e 

cidades não são estatais, são privadas e mesmo que contribuam com a garantia da 

qualidade dos serviços ambientais não estão comprometidas com os interesses 

públicos. Há que se atentar para uma maior fiscalização da gestão pública para os 

interesses e direitos que é comum a todos e não a uma parcela ora despolitiza a 

questão ambiental e o papel do Estado. 

 

Formam-se instituições de caráter para-administrativo que funcionam 
como nós de redes, ora estando no Estado, ora servindo como 
correia de transmissão para a execução de suas políticas, via 
práticas pedagógicas ou de consultoria. Muitas dessas organizações 
tendem a dar prioridade ao pragmatismo da ação eficaz do que aos 
dispositivos democráticos e de organização da sociedade. 
(ACSERALD, 2010, p. 106) 

 

Na primeira seção do Plano Diretor de Mossoró/RN destaca-se a elaboração 

da Agenda 21 local para a promoção do desenvolvimento sustentável.  

                                                            
7 Esta informação pode ser verificada no Art. 152 – Do Conselho da Cidade de Mossoró. 
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Art. 24. Para a garantia da proteção ao meio ambiente natural e a 
uma boa qualidade de vida da população, são fixadas as seguintes 
diretrizes e objetivos: I – elaborar e implementar a Agenda 21 Local 
como estratégia de Desenvolvimento Sustentável para: a) promover 
a utilização racional dos recursos naturais; b) preservar e recuperar 
ecossistemas essenciais; c) proteger os recursos hídricos e os 
mananciais, o solo e o ar; II - estimular a evolução conceitual da 
questão ambiental, por meio da educação ambiental, como processo 
sócio-interacionista e emancipatório dos munícipes; III - incentivar e 
proteger a arborização de vias e logradouros públicos, priorizando o 
reflorestamento com espécies nativas. 

 

O documento que legitima a agenda 21 de Mossoró/RN teve sua elaboração 

iniciada no ano de 2002, na fase de diagnóstico, mas falta a sua operacionalização 

(MEDEIROS, 2010). Desta forma, evidencia-se que Mossoró/RN possui uma agenda 

em formação como foi posto, as ações referentes a Educação Ambiental8 são as 

atividades mais visíveis da Gestão Ambiental mossoroense. Criaram-se os Núcleos 

de Educação Ambiental (NEAS), e projetos de arborização das vias da cidade. 

Conforme informações obtidas com o gerente de gestão ambiental em quatro de 

maio de 2011, 

 

[...] desde 2006 a cidade de Mossoró executa (pela primeira vez em 
sua história) um Programa permanente de Educação Ambiental e 
outro Plano de arborização urbana. De fato, logo que a Prefeita Fafá 
Rosado criou a Gerência Executiva da Gestão Ambiental (GGA), em 
2005, foram elaborados esses dois programas. Em fevereiro de 
2006, em solenidade na Escola Municipal Leôncio José de Santana 
(conhecida na cidade como Colégio Evangélico) foi lançado para a 
sociedade o primeiro Programa Municipal de Educação Ambiental 
(PMEA) cuja unidade de gestão é o Núcleo de Educação Ambiental 
(NEA). Nessa ocasião foram criados 5 NEA, hoje são 15, incluindo, 
desde 2010, duas escolas rurais e as Unidades de Educação Infantil 
(UEI) da cidade. Mas de todas as ações na área ambiental que o 
Governo Municipal da Prefeita Fafá Rosado executou, acho que a 
mais importante foi a criação do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente: criação da GGA, reativação do CONDEMA e criação do 
Fundo Municipal de Meio Ambiente (FUNAM), essa ação da Prefeita 
é inclusive mencionada em todas as regiões do estado como um ato 
acertado e que, certamente, estará contribuindo cada vez mais para 
a construção de uma cidade melhor no futuro. (Entrevista) 

 

Na gestão ambiental de Mossoró/RN, uma gestão marcada pelo domínio dos 

Rosados, percebe-se que há a oligarquização da gestão. Há a personalização da 

gestão na pessoa da prefeita, uma gestão é constituída não só por seus gerentes, 

                                                            
8 Ver a Monografia de Conclusão do curso em Serviço Social na UERN de OLIVEIRA (2010) “A 
Educação Ambiental na ACREVI. 
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mas pelo povo. É preciso se ter o cuidado com tais personalizações com o 

clientelismo e patrimonialismo que ainda ronda Mossoró/RN, principalmente porque 

vivemos em um contexto de democracia e despersonalização das gestões públicas. 

Um dos caminhos para a superação da realidade citada é convocar a sociedade 

para tomar o seu posto de gestora nos processos decisórios e políticos. Para isso é 

de suma relevância considerar a cultura política como uma particularidade que pode 

ser vista na dimensão da territorialidade defendida por Santos (2001), em que a 

sociedade é parte e componente do território usado9. Dessa forma, a formulação das 

políticas públicas ambientais surgem especialmente das experiências sociais 

vividas.  

Contraditoriamente, o município de Mossoró/RN tem avançado na criação de 

suas próprias legislações ambientais, mas em termos de gestão e planejamento do 

meio ambiente muito ainda tem a ser feito. Uma dessas legislações é observada na 

sessão II do Plano Diretor aponta para a criação do Sistema Municipal de Meio 

Ambiente, o que contribui favoravelmente com a consolidação do meio ambiente 

enquanto direito no que compete a oferta de serviços, projetos, programas e planos 

por parte da gestão ambiental.  

 

Art. 25. O Município instituirá o Sistema Municipal de Meio Ambiente, 
para execução da Política Municipal de Meio Ambiente, que deverá 
conter, pelo menos, os seguintes elementos: I - criar instrumentos 
normativos, administrativos e financeiros para viabilizar a gestão do 
meio ambiente; II - integrar os procedimentos legais e administrativos 
de licenciamentos e das ações de fiscalização do Município com as 
ações dos órgãos ambientais do Estado e da União; III - criar 
instrumentos administrativos e legais de controle e proteção 
ambiental e de espaços naturais legalmente protegidos; IV - fixar 
normas e padrões ambientais municipais que assegurem a melhoria 
de qualidade do meio ambiente, e estabelecimento de respectivas 
penalidades e infrações; V - incorporar a proteção do patrimônio 
natural e paisagístico ao processo permanente de planejamento e 
ordenamento do território municipal. (PLANO DIRETOR DE 
MOSSORÓ/RN, 2006) 

 

A seção III do Plano Diretor do município de Mossoró/RN trata dos Resíduos 

Sólidos que é de suma importância para compreender a gestão local da política 

ambiental mossoroense, neste cenário estão os catadores de materiais recicláveis 

que mantêm uma parceria com a gestão da limpeza da cidade, no entanto muitas 

vezes tem seus trabalhos precários e inviabilizados pela disputa com outras 

                                                            
9 Nas palavras de Milton Santos é território usado e praticado. É uma categoria de análise dentro das 
ciências sociais e com vistas a produção de políticas com P maiúsculo.  
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cooperativas, dentre elas estão a Associação Comunitária Reciclando para a Vida 

(ACREVI), Saneamento Ambiental Ltda (SANEPAV), Associação de Catadores de 

Material Reciclável de Mossoró/RN (ASCAMAREM). É importante saber que essas 

cooperativas podem interferir enquanto agentes de Educação Ambiental.  

Dessa maneira, a Agenda Ambiental do município está desdobrada em ações 

de Educação Ambiental nas escolas, planos e programas verdes de arborização da 

cidade e gestão compartilhada dos resíduos sólidos, o que geralmente compete a 

uma gestão municipal. Essas ações são desenvolvidas num processo de gestão 

ambiental, dirigido por diversos atores sociais.  

A gestão ambiental do município de Mossoró/RN tem suas ações organizadas 

na Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Ambiental (SEDETEMA), na Gerência 

Executiva de Gestão Ambiental criada em 1995. As principais ações deveriam ser 

discutidas e deliberadas no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 

Mossoró (CONDEMA), e segundo o Gerente da Gestão Ambiental é composto por 

26 membros (13 titulares e 13 suplentes) que foi criado em 1997, tendo sido 

efetivado no ano de 2007.  

Por meio de uma entrevista concedida do gestor ambiental de Mossoró, 

entendemos que a composição do Condema se dá obedecendo à seguinte 

proporcionalidade: 50% de seus membros representam o poder público e 50% 

organizações da sociedade civil. As instituições públicas são: Gerência da Gestão 

Ambiental, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria da Cidadania e o Ministério 

Público. E ainda: Companhia e Águas e Esgotos (CAERN), Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente (IBAMA) e Câmara de Vereadores. Os representantes da sociedade 

civil no Condema são: associações de classe, sindicato e clubes de serviços; 

conselhos comunitários, entidades civis em defesa do meio ambiente e 

universidades. A implantação do conselho foi efetivada em meio a um conjunto de 

ações do atual governo municipal na implantação do Plano Municipal do Meio 

Ambiente. O processo foi deflagrado já em 2005 com a criação da Gerência 

Executiva do Meio Ambiente, avançou com a chegada do Condema em 2007 e se 

consolidou em 2008 com a implantação do Código Municipal do Meio Ambiente. 

(Gerência de Gestão Ambiental de Mossoró/RN).  

Dessa maneira, conforme o arquivo disponibilizado pela Gerência de Gestão 

Ambiental está sendo executado um Plano Estratégico implementado pela Prefeita 

em fevereiro de 2007: em 2008 foi aprovado o Código; em 2009 foi implantado o 

licenciamento ambiental de atividades de competência municipal (para o exercício 
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do qual firmamos convênio com o órgão gestor estadual, o IDEMA, em novembro de 

2009), já em 2010, foi implantado o sistema Cerberus: sistema processual eletrônico 

para dar maior agilidade aos processos de licenciamento; em 2011 a PMM abriu 

concurso público para a contratação de 10 fiscais ambientais e urbanísticos. E em 

2012, prevê-se criar a primeira unidade de conservação da natureza de Mossoró 

além de elaborar o projeto para zoneamento ecológico econômico (ZEE) do 

Município, a ser executado em etapas a partir dos anos subsequentes.  

Neste sentido, identificou-se que o Município de Mossoró possui um 

ordenamento jurídico legal que ampara a questão ambiental e que se articula a 

formulação e implementação do Plano Diretor. Isto é favorável ao desenvolvimento 

de atividades financiadas pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente e pelo Fundo 

Municipal de Meio Ambiente, possibilitando o desenvolvimento de ações com 

autonomia no âmbito da gestão ambiental. Há a presença de Universidades no 

contexto de construção da política ambiental legitimando seu papel de promotora do 

desenvolvimento regional e científico. Destaca-se a importância da relação saberes 

científicos e as experiências sociais, respaldando as pesquisas que podem cooperar 

para o desenvolvimento científico e tecnológico do local. Diante de tudo isso foi 

inquietação nossa saber como efetivamente os atores sociais participaram na 

elaboração das legislações que investigar-se-á por meio do Conselho de Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Plano Diretor de Mossoró/RN revela a dimensão ambiental como 

estruturante na gestão e planejamento da cidade. A partir de sua análise entende-se 

que muitas das legislações ambientais municipais nele se inserem. Isto representa 

um avanço na gestão da política ambiental de Mossoró/RN. Mas, nesta cidade, o 

viés socioambiental tem sido um espaço utilizado para mascarar a realidade social e 

incentivar a segregação residencial e social. A relação entre o território usado e o 

mercado é uma contradição da relação política ambiental e urbana, o que fica entre 

a proteção do ambiente e a utilização do mesmo para a obtenção de grandes lucros 

que não são administrados pelo Estado e que, consequentemente, não retornam em 

benefícios para a sociedade.    

Com a formulação de novas leis e códigos, Política Municipal de Meio 

Ambiente, Plano Diretor, Código Municipal de Meio Ambiente e Política Municipal de 

Educação Ambiental e conselhos gestores começa-se a se desenhar uma Política 

Ambiental constituída de diversos atores, catadores de material reciclável 

organizados, gestores, acadêmicos e empresários. Salienta-se que a gestão da 

política ambiental não deve ser realizada somente pelas secretarias municipais, 

principalmente pela sociedade civil que deve sair da condição de receptora de 

serviços para agente de mudanças. Daí a política ambiental ser social e está sob a 

égide do Estado, percebida como um direito. O que é pertinente para Leff (2001), 

Souza Santos (2001), Santos (2001) e Acserald (2010) convergem em que o social e 

o político estão tecidos no ambiental e, uma vez relegados, empobrecem a 

historicidade da questão ambiental.    

Há uma relação forte entre a constituição da política ambiental e os saberes 

de seus atores sociais. Os saberes desses atores não se restringem a ciência, são 

carregados de experiências sociais que, na maioria das vezes, não são escutadas 

pelos formuladores de políticas públicas e nem muito menos os analisadores e 

avaliadores.  Sendo assim, estas experiências não ampliam a ciência e legitimam o 

campo das políticas públicas como científico distante da sociedade, estigmatizada 

como despolitizada. No âmbito de Mossoró/RN foi perceptível a presença de 

diversos segmentos da sociedade na construção dos documentos e nos espaços de 

participação, Conselho Municipal de Meio Ambiente e Conselho Municipal das 

Cidades.  
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O Plano Diretor e Agenda 21 de Mossoró/RN estão intimamente relacionados 

teoricamente, porém na prática a Agenda 21 nunca foi substituída por uma Agenda 

Ambiental que não mantém um pacto com a participação da sociedade civil e isto é 

um empecilho e um desafio para a integração da política ambiental e de sua gestão 

municipal. Sabendo disso, cabe agora investigar a dinâmica da realidade por meio 

dos seus atores sociais, sendo que estes já se revelam por meio da construção dos 

documentos. Constata-se como uma limitação central da gestão ambiental 

mossoroense o fato de possuir uma identidade de gestão pautada na figura dos 

Rosados, oligarquia local que se mantém há mais de cinqüenta anos no poder local, 

tem se aí uma gestão personalista com caráter gerencial e não participativo, tal fato 

pode inviabilizar a formação de uma cultura política participativa que é fundante para 

compreender o meio ambiente em sua dimensão política, constituído por diversos 

atores.  

A questão que aqui se acentua é até que ponto os atores sociais, a sociedade 

civil, contribui com a formulação das políticas públicas ambientais?  
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CAPÍTULO 2 – REFLEXÕES SOBRE O PLANO DIRETOR COMO UM 
INSRUMENTO PARA A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA URBANIZAÇÃO DE MOSSORÓ/RN 
 
 
 
 
 

Artigo submetido à Revista Geousp 
(Texto formatado conforme as normas deste periódico – ANEXO II) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Só assim não terei armas; só assim não farei guerras; e assim fará sentido meu 

passar por esta terra. Sou o arco, sou a flecha; sou o todo em metades; sou as 
partes que se mesclam nos propósitos e nas vontades.  

Marina Silva 
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CAPÍTULO 2 – REFLEXÕES SOBRE O PLANO DIRETOR COMO UM 
INSRUMENTO PARA A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA DA URBANIZAÇÃO DE MOSSORÓ/RN 
 
 

 
 
 
RESUMO 
 
Este trabalho visa fazer algumas investigações a respeito do processo de urbanização do Município 
de Mossoró/RN e como isto tem se refletido na operacionalização do Plano Diretor como um 
instrumento da gestão ambiental. Realizou-se uma revisão de literatura. Constatou-se que o processo 
de gestão ambiental do município de Mossoró/RN é marcado também pelo desejo manifestado pelas 
autoridades locais em pensar e ordenar a cidade de modo lógico e racional. O Plano Diretor do 
Município de Mossoró/RN insere-se no contexto pós-Estatuto da cidade, legitimando-se como um 
instrumento imprescindível para a gestão democrática das cidades.  
 
Palavras-Chave: Urbanização, Plano Diretor, Gestão Ambiental/Urbana, Mossoró/RN.   
 
 
 
ABSTRACT: 
 
This work aims to make some inquiries about the process of urbanization of the city of Mossoró / RN 
and how this has been reflected in the operationalization of the Master Plan as an instrument of 
environmental management. Conducted a literature review. It was found that the process of 
environmental management in the municipality of Mossoró / RN is also marked by the desire of local 
authorities to think and sort the city in a logical and rational. The Master Plan of the Municipality of 
Mossoró/RN is included in the post-Statute of the city, legitimizing itself as an indispensable 
instrument for the democratic management of cities. 
 
Keywords: Urbanization, Planning Director, Environmental Management / Urban Mossoró / RN. 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO  

 

 

Na contemporaneidade, a cidade é o campo máximo de expressões da 

questão socioambiental, de seus problemas ambientais, é nela que se estrutura a 

dinâmica do modo de produção atual, o qual por supremacia privilegia o lucro. Tal 

padrão de desenvolver prioriza o crescer economicamente a qualquer custo em 

detrimento dos limites da natureza, dos seus recursos naturais, base de subsistência 

de toda a humanidade.  

Nesse sentido, as mudanças advindas dos problemas sociais e políticos 

exigem formas de enfrentamento, dentre as quais, a via da gestão pública ambiental 

participativa, a qual será pano de fundo deste artigo. Este tipo de gestão é 

legitimado com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual institui a 

sociedade civil como gestora, imersa em uma realidade social contraditória, 
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permeada por diversos interesses e conflitos. Neste caso, trataremos da realidade 

do município de Mossoró/RN, capital do semi-árido, traçando o seu perfil histórico de 

urbanização a partir e pós anos 1980.  

Além disso, também será abordado o plano diretor como instrumento da 

gestão ambiental, capaz de integrar o processo de operacionalização do plano 

diretor e formulação da agenda ambiental, ou conjunto de leis ambientais.  

Tomaremos como referência os seguintes autores, Acseraal (2001), Cascudo 

(1975), Pinheiro (2006) Rocha (2009), Braga (2001) e Sayago (2005). 

Neste artigo, buscou-se fazer a interpretação do plano diretor como 

instrumento da gestão ambiental, o que significou um meio de formulação de 

políticas públicas para o território mossoroense.   

 

 

1 O PLANO DIRETOR COMO UM INSTRUMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL 
MUNICIPAL 
 

O Plano Diretor é também um instrumento de gestão ambiental urbana, talvez 

o principal deles, sobretudo pelo fato de não haver uma tradição de política 

ambiental em nível municipal no Brasil. Vale salientar que em muitos municípios o 

Plano Diretor é uma ferramenta das secretarias de urbanismo, sendo 

operacionalizado, quando não é engavetado pelo fato de ir ao encontro dos 

empresários, separado da gestão ambiental. É de suma relevância que estes 

instrumentos estejam integrados para bem melhor formular as políticas públicas para 

o território.  

O Plano Diretor está previsto no art. 182, §1º da Constituição Federal de 1988 

e reafirmado no art.40 caput, da Lei 10.257/2000, e é definido em um documento de 

planejamento que visa balizar o desenvolvimento e a expansão do espaço 

construído, de modo a mudar a realidade urbana, trazendo melhor qualidade de vida 

à população, bem como inserindo a população na construção do espaço urbano. É 

considerado o instrumento básico de política urbana, devendo englobar o território 

total do Município, isto é, compreender tanto a área urbana, como a rural.  

A esses aspectos é possível ainda acrescentar o conteúdo ambiental do plano 

diretor, haja vista que, com esse instrumento de planejamento, pode-se tutelar o 

meio ambiente natural e cultural, através da proteção das áreas ecologicamente 
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sensíveis, do respeito à capacidade de suporte do ecossistema, da salvaguarda das 

belezas naturais e paisagísticas. 

O planejamento do território vai então incorporando novas idéias e práticas, 

rompendo paradigmas. É dentro dessa perspectiva que se pode dizer que o Plano 

Diretor é mais que um mero instrumento de controle do uso do solo. É também um 

instrumento de implantação do desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. 

Esse instrumento permite não apenas a regulação físico-territorial, mas a inserção 

de mecanismos de conteúdo ambiental, como licenciamento ambiental, criação de 

espaços territoriais protegidos e avaliação de impacto ambiental para diversas 

atividades de ocupação do solo.  

Enfim, é um meio potencial de diálogos entre os atributos do meio biofísico 

com os instrumentos de ordenamento territorial, adquirindo um caráter estratégico 

na busca pela qualidade de vida das cidades. A Constituição Federal impõe a 

obrigatoriedade de elaboração do plano diretor para as cidades com mais de 20.000 

habitantes (art. 182, §1º). A Lei Federal em seu art. 41, inciso I, refrisou o dever dos 

Municípios com esse porte elaborarem seus planos. Porém, o Estatuto da Cidade, 

no art.41, incisos II, III e IV.  

O Estatuto da Cidade prevê a gestão democrática das cidades em 

concomitância ao planejamento urbano. O termo gestão segundo Lopes (2006) só 

aparece na literatura brasileira em 1980, em estudos urbanos e ambientais nos 

Estados Unidos. É um conceito amplamente utilizado na Administração, e para o 

autor citado, significa administrar uma situação dentro dos marcos dos recursos 

presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas, e que pode 

ser complementada pela prática do planejamento. Para isso, serão explicitados os 

principais instrumentos de gestão ambiental urbana.  

 
 
1.1 Os Instrumentos da Política Ambiental Brasileira no Contexto da Gestão 
Democrática das Cidades  

 

Desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – Rio 92 e a Conferência das Nações Unidades sobre 

Assentamentos Humanos – Habitat II, a discussão sobre a construção de “cidades 

sustentáveis”, de modo a buscar um equilíbrio das práticas socioeconômicas e 

ecológicas desenvolvidas pelo homem nos centros urbanos, proporcionando um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, como assegura a Carta de 1988. Para 
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isso, um instrumento importante é o planejamento urbano10, por parte do Poder 

Público Municipal, que pode não ser somente um mecanismo de gestão territorial 

urbana, mas também de gestão ambiental, conforme (SAYAGO, 2005).  

Nesse sentido, se dá a formulação das políticas públicas urbanas e 

ambientais amparadas em um marco legal e contextualizadas em uma conjuntura 

política e econômica perpassada por contradições. Sayago (2005, p. 2) define 

política pública como:  

 
As políticas públicas consistem em um conjunto de instrumentos de 
ação, tomados no interior do Estado, que visam apresentar as 
diretrizes e as estratégias de concretização de interesses públicos e 
de alteração de relações sociais estabelecidas. 

 
 

As primeiras políticas públicas no contexto urbano foram realizadas a partir do 

financiamento do Banco Nacional de Habitação (BNH) no Brasil. A habitação é a 

espinha dorsal do desenvolvimento urbano na ótica de muitos urbanistas 

tradicionais. Porém, emerge em contraposição ao pensamento imobiliário. Há 

pesquisadores e cientistas que defendem a idéia de desenvolvimento urbano, este 

compreendido como um novo paradigma que define o urbano como um espaço que 

está inter-relacionado ao meio ambiente.  

Assim, o meio ambiente traz à tona a presença de atores sociais que estavam 

ocultos ao processo de participação social frente aos discursos hegemônicos. Neste 

cenário, surgem os movimentos sociais pela Reforma Urbana e Sanitária e os 

movimentos ambientalistas que emergiram no contexto pós 1964. De certo modo, a 

questão socioambiental vai ser concebida como uma ferramenta que rompe com a 

questão urbana a serviço do mercado imobiliário, quando põe a qualidade de vida 

das populações em jogo, e instaura o meio ambiente como um direito de cidadania. 

Assim, as políticas urbanas são norteadas pelo direito a uma vida digna nas 

cidades; pelo direito de viver com qualidade de vida se sobressaindo ao mero direito 

de sobrevivência. No ordenamento jurídico brasileiro, as normas de política urbana 

são tratadas na Carta de 1988, no Capítulo II, inserido no Título VII da Ordem 

                                                            
10 Embora não seja uma categoria sociológica deste trabalho, consideramos importante definir o que 
é planejamento urbano, para melhor subsidiar esta discussão, pautando-se em Castells (1983), o 
planejamento urbano é a intervenção do político sobre a articulação específica das diferentes 
instâncias de uma formação social no âmago de uma unidade coletiva de reprodução da força de 
trabalho, com a finalidade de assegurar sua reprodução ampliada, de regular as contradições não 
antagônicas, assegurando assim os interesses de classe social no conjunto da formação social e a 
reorganização do sistema urbano, de forma a garantir a reprodução estrutural do modo de produção 
dominante. 
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Econômica e Financeira. Prevê o art. 182, caput, que “a política de desenvolvimento 

urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas 

em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem – estar de seus habitantes”.  

Em 10 de julho de 2001, a Lei 10.257, foi promulgada, conhecida como 

Estatuto da Cidade, vindo a regulamentar esses dispositivos constitucionais. Dispõe 

a lei federal que o objetivo da política urbana é “ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana” (art. 2º, caput). Para 

alcançar esse desiderato, estabelece diversas diretrizes, como o planejamento do 

desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das 

atividades econômicas do Município; a ordenação e controle do uso do solo; a 

proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; e a garantia do 

direito a cidades sustentáveis.  

Nota-se, pois, que o Estatuto da Cidade coloca a sustentabilidade do meio 

ambiente urbano como um direito, concebido como “o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (art. 

2º, inc. I). A preocupação com a qualidade de vida no espaço urbano não é inovação 

desse diploma legal. Na verdade, esse debate vem desde a Declaração sobre 

Assentamentos Humanos, adotada pela primeira Conferência das Nações Unidas 

sobre Assentamentos Humanos (Habitat I), ocorrida em Vancouver em 1976.  

Durante a Rio 92, com a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Agenda 21), cresce o debate em torno da sustentabilidade do 

meio ambiente urbano, apresentando o referido documento compromissos 

acordados pela comunidade internacional signatária, de incorporação de ações e 

metas para promoção da qualidade de vida e equidade social nas cidades.  

As discussões sobre a sustentabilidade também constaram da Declaração e 

Programa de Ação de Viena sobre Direitos Humanos (1993) e continuaram durante 

a Conferência Habitat II, realizada em Istambul, 1996, que aprovou um documento 

denominado Agenda Habitat II, que apresenta princípios, compromissos e 

estratégias a serem adotados pelo poder público e pela sociedade, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável na área urbana. No Brasil, o fervilhar dessas idéias 

levou à elaboração da Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão, realizada de 
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forma participativa, sob coordenação da Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável e da Agenda 21 Nacional – CPDS em 1992.  

Dentre diversas ações, a agenda estabelece os desafios, os alicerces e as 

estratégias para a sustentabilidade nas cidades. Prevê esse documento que a 

sustentabilidade urbana pode ser concebida como uma “qualidade que passa a 

identificar e exigir dos distintos processos sociais, desde aqueles que se dão na 

esfera privada – reduzir o consumo individual e reciclar produtos no espaço 

doméstico, por exemplo – até os que se desenvolvem na esfera pública, no terreno 

da implantação e gestão de políticas públicas”. Odete Medauar (2004, p.18), 

comentando a inserção do direito a cidades sustentáveis no diploma legal, explica 

que esse direito concretiza-se à medida que “[...] o desenvolvimento urbano ocorre 

com ordenação, sem caos e destruição, sem degradação, possibilitando uma vida 

urbana digna para todos”.  

Dessa forma, a noção da sustentabilidade das cidades ou sustentabilidade 

urbana, conforme Acserald (2001) vai além do mero conteúdo urbanístico, para 

abranger também o atendimento aos parâmetros de equidade social, prudência 

ecológica, e eficiência econômica. Isso significa que as políticas públicas que 

intervenham na área urbana devem conferir planejamento estratégico ao 

desenvolvimento local, de modo a promover sustentabilidade da realidade urbana. 

A operacionalização da política ambiental, em qualquer nível, 

necessariamente poderá se utilizar de instrumentos apropriados para cumprir seus 

princípios e atingir seus objetivos.  

Esses instrumentos dependem das necessidades do local de ação da lei (no 

país, em algum estado ou município), mas sempre serão aquelas ferramentas e 

aqueles dispositivos que possibilitarão a Administração Pública alcançar suas metas, 

em obediência aos princípios estabelecidos, na área da implantação da política local 

de meio ambiente. No plano federal, os instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, nos moldes do art. 9.º da Lei 6.938/81, conhecida por Lei do Meio 

Ambiente, são os seguintes: estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

zoneamento ambiental; avaliação de impactos ambientais; licenciamento e revisão 

de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; incentivos à produção e 

instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a 

melhoria da qualidade ambiental; criação, nos três níveis de governo, de áreas 

especialmente protegidas; sistema nacional de informações; o Cadastro Técnico 

Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e penalidades 
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disciplinares ou compensatórias por ofensas ao meio ambiente. Nos termos da Lei 

9.433/97, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos, são instrumentos 

dessa política, os Planos de Recursos Hídricos; o enquadramento dos corpos de 

água em classes; a outorga dos direitos de uso; a cobrança pelo uso; a 

compensação a municípios e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

(art. 5.º).  

Entretanto, há problemas em relação às funções de cada ente federativo, na 

gestão da política ambiental, para Jatobá (2009, p.65), o “Artigo 23 da Constituição 

define responsabilidades concorrentes em relação a muitas questões ambientais, 

porém ainda é pouco claro em relação às atribuições institucionais”. Como solução 

para este problema (JATOBÁ, 2009, p.65).  

 
Visto que a proteção ambiental é um objetivo comum para os três 
níveis de governo, é fundamental estabelecer um sistema de 
atribuição de funções entre os entes federativos , assim como 
também os meios para a coordenação entre eles, de forma a evitar 
sobreposições, ineficiência, desperdício de recursos, falta de 
coordenação e desarticulação do sistema. 

 

Cada Estado e Município, ao elaborarem suas leis de proteção ambiental 

naturalmente devem especificar seus próprios instrumentos de execução da política. 

Tais instrumentos poderão ter denominações diferentes, mas sempre estarão 

objetivando dar materialidade no mundo jurídico e administrativo aos princípios de 

proteção ambiental adotados pelo Poder Público.  

Dentre as muitas ferramentas possíveis de serem utilizadas nesse sentido, 

dentro do Município, realçam-se, como aparentemente indispensáveis na gestão 

ambiental municipal dos dias atuais, as seguintes: gestão democrática participativa e 

orçamento participativo; sustentabilidade ambiental; Agenda 21 Local e Agenda 21 

Escolar; Plano Diretor e Zoneamento Ambiental, Educação Ambiental; áreas 

especialmente protegidas; arrecadação de receita ambiental; licenciamento de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.  

A adoção desses, e de outros instrumentos ao se tornarem úteis ou 

necessários, ao lado da construção de um Sistema Municipal de Meio Ambiente 

fortalecido, abrirão caminhos de horizontes amplos para o desenvolvimento 

sustentável e proteção ambiental, com elevada qualidade de vida dos munícipes. 

Para exemplificar este caso de política ambiental no contexto urbano, 

trataremos a seguir a experiência institucional da gestão ambiental do município de 

Mossoró/RN.   
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1.2 História e Evolução da Urbanização do Município de Mossoró/RN  

 
“Viver...é afinar um instrumento 

De dentro pra fora, de fora pra dentro. 
A toda hora, a todo o momento 

De dentro pra fora,de fora pra dentro.” 
Valter Franco 

 

O processo histórico de desenvolvimento e ocupação do espaço da cidade de 

Mossoró-RN está inscrito na dinâmica dos processos de urbanização da maioria das 

cidades brasileiras. Neste sentido, é válido ressaltar que o conceito de urbanização 

não se restringe ao crescimento físico territorial dos artefatos, sobretudo nas 

territorialidades, estas tecidas pelas diversas culturas ali presentes. A urbanização 

compreende também, a difusão das subjetivações desenvolvidas no interior das 

cidades pelas outras cidades e pelos meios geográficos circundantes 

(GONÇALVES, 1995 apud PINHEIRO, 2006, p.14). Mossoró, como cidade 

nordestina de médio porte, assumiu a condição urbana desde meados do século 

XIX. No entanto, sua existência remonta ao processo de colonização portuguesa a 

partir do século XVI, quando da efetiva ocupação do território brasileiro pelos 

portugueses em 1530 ancorado na sistemática da política mercantilista, que 

percebia a colônia como complemento econômico da metrópole.  

Durante a colonização, a apropriação das terras e dos recursos naturais foi 

uma constante, principalmente em referência as atividades extrativas e os ciclos 

econômicos. Desde então, se sucederam diversas especializações econômicas que 

garantiram a sua condição de centro regional para onde convergem diversos 

contingentes populacionais das áreas circunvizinhas. Seu processo histórico 

apresentou várias especializações: a pecuária, o empório comercial, a extração 

mineral, a agroindústria, a extração de petróleo, a fruticultura irrigada. O nome do 

município – que antes chamava-se Vila de Santa Luzia – e do rio em tela advém da 

existência de uma tribo dos Cariris chamada Mouxorós ou Monxorós, os quais 

faziam uso das águas e da mata ciliar para a caça, pesca e coleta de raízes e frutos. 

Esse povo, juntamente com outros, foram desalojados pelos criadores de gado que 

se instalaram na região na primeira metade do século XVIII e transferidos para o 

aldeamento de S. José do Mipibu, onde “se dissolveram etnicamente”. (CASCUDO, 

1975, p. 10-11) 
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A importância do rio Mossoró ao longo da história do município é indiscutível, 

o que se pode perceber nas palavras de Cascudo: 

 

A água fixa o homem. Em Mossoró há uma batalha de duzentos 
anos do homem fixando água. Era uma região conquistada para o 
gado, mas a própria pecuária determinaria o aspecto disperso e 
fragmentário do povoamento. Mas a população se adensou nos 
pontos ásperos onde ainda hoje é uma surpresa a cidade ter nascido 
contra a permanência de fatores negativos. Sua crônica podia ser 
igual a de uma povoação d’África setentrional, vivendo ao derredor 
dos seus raros poços, guardando com longas armas ciumentas o 
espelho precioso da água imóvel. Ainda em 1910 o grande Felipe 
Guerra citava as 22 cisternas e as 25 cacimbas existentes em toda a 
cidade. E informava que estas últimas fornecem péssima água, 
intragável (sic). (CASCUDO, 1975, p. 223. Grifo nosso) 
 
 

Em seguida reforça o autor: 

O rio orientava a fixação demográfica. A Câmara Municipal do Apodi, 

certificando a 10 de julho de 1838, sobre os pretendidos limites pleiteados pelos 

mossoroenses para a sua futura Freguesia, informava não haver habitações fora das 

margens do Rio Mossoró que é o mesmo Rio Apodi. (sic) (CASCUDO, 1975, p. 223. 

Grifo do autor) 

A economia agropastoril, subsidiária à açucareira, predominava nas ribeiras 

do rio Mossoró e de outros do interior da capitania do Rio Grande. Essas terras, 

geralmente, haviam sido doadas como sesmarias para aqueles que lutassem nas 

guerras contra os índios, a conhecida “Guerra dos Bárbaros”. Desde essa época, a 

extração do sal e da cera da carnaubeira (Copernicia cerifera) – vegetação 

abundante nas margens dos rios – passam gradativamente a participar da 

diversificação das atividades econômicas. Vale salientar que a facilidade de 

obtenção do sal do litoral e a proximidade da criação de gado na chapada 

permitiram à região de Mossoró tornar-se nos tempos coloniais um centro da 

indústria do charque, congregando as chamadas “oficinas de carne”. O refino, 

moagem e preparação do sal de cozinha, iniciados no século XIX, propiciaram a 

Mossoró atrair atividades econômicas e urbanas, tornando-se o centro comercial da 

salicultura da região de Areia Branca e afirmando-se gradativamente como 

importante centro urbano regional. (PLANO DIRETOR DE MOSSORÓ, 2007; 

PINHEIRO, 2006; MONTEIRO, 2000) 

Como preceitua Pinheiro (2006, p. 05), a cidade de Mossoró é entendida 

como a inscrição histórica do trabalho social no espaço. No seu interior e fora dele, 
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atividades, mercados, produtos e mobilidades interagem com os conteúdos de sua 

espacialidade, definindo sua lógica, estrutura, dinâmica e relações. É, assim, uma 

relação complexa entre as formas físicas (seu sítio, seu traçado, o gabarito das 

construções, seu tamanho) e as formas sociais que definem as relações de 

dominação e de sujeição. 

O dinamismo econômico advindo das variadas atividades desenvolvidas no 

município – desde a agropecuária, no início da sua ocupação à extração de petróleo, 

na atualidade – trouxe-lhe uma grande mudança estrutural: se na sua formação seu 

principal vetor de crescimento deu-se ao longo do rio Mossoró, no sentido sudoeste-

nordeste (paralelo ao rio), a partir da década de 1970, passou a ocorrer no sentido 

sudeste-noroeste (perpendicular ao rio). Os bairros centrais de Mossoró continuaram 

dentro do principal vetor de crescimento da cidade, e por isso continuaram sendo a 

região da cidade com melhores condições de acessibilidade e de infra-estrutura. Já 

os bairros residenciais destinados às camadas mais pobres, na medida em que vão 

se integrando ao novo vetor de crescimento, vão assistindo a uma gradativa 

especulação imobiliária que, aos poucos, expulsa o morador inicial para as áreas 

mais longínquas da cidade, deixando essa área livre para ocupação das camadas 

sociais mais abastadas. (PINHEIRO, 2006, p. 8) 

Nos finais da década de 1970 para o início da década de 1980, ocorrem 

transformações significativas na paisagem da cidade de Mossoró/RN, introduzindo 

em sua morfologia uma nítida expansão urbana. Esta é visível, com a instalação de 

indústrias ligadas ao setor petrolífero e salineiro, e depois da fruticultura irrigada. 

Com a instalação destes empreendimentos, a cidade vai se modernizando e criando 

as suas primeiras políticas públicas voltadas para a expansão urbana, melhor 

entendida como crescimento urbano, desdobrando-se na acelerada expansão dos 

bairros residenciais e das políticas habitacionais, por exemplo, a COHAB e 

INOCOOP, dirigidos pelo primeiro plano diretor de Mossoró/RN em 1976, instituído 

no contexto do Programa de crescimento das Cidades de médio porte. 

O setor industrial, organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 

Grande do Norte, congregava 142 empresas em 1982. A ocupação destas empresas 

permitiu a Mossoró/RN crescer economicamente e se expandir urbanamente, em 

área estabelecida pela Zona Industrial do Plano Diretor de Organização do Espaço 

Urbano de Mossoró/RN – Lei 01/75. Rocha (2009) afirma que apesar deste pólo 

industrial ter sido favorável ao crescimento urbano de Mossoró/RN, ele não 

implantado com sucesso, pois estava distante de um planejamento urbano 
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participativo, era um plano diretor que tinha como dimensão estruturante a economia 

sem a qualidade de vida da maioria da população. Pinheiro (2006, p. 132-133) 

analisa a operacionalização do plano diretor da seguinte forma:  

 

Em geral, o Plano Diretor teve dificuldades para sua total 
implantação, devido a descontinuidades da ação administrativa entre 
os prefeitos (poder municipal) e os governos do Estado. A cisão, a 
falta de um pacto político entre estes poderes tem sobremaneira 
prejudicado todo o plano de reorganização espacial de Mossoró. A 
cidade começou a crescer desordenada, obedecendo ao fenômeno 
urbano que atinge todas as cidades do mundo capitalista.  

  

O processo de urbanização do município de Mossoró/RN, conforme Rocha 

(2009) inicia-se com as transformações mo meio rural. Dessa forma, os espaços 

rurais são transformados pelas ações dos atores sociais no território. O espaço 

urbano é uma fração do território, logo compreendemos que o urbano e o rural são 

produzidos em um contexto de crescimento acelerado e desordenado do espaço, 

esse crescimento é marcado pelos investimentos da PETROBRÁS.    

O crescimento da cidade de Mossoró/RN, de forma desorganizada e rápida, 

causou problemas de ordem social e ambiental, que diminuem a qualidade de vida 

de seus habitantes. Por isso, vêm demandando atenção os estudos sobre o espaço 

construído, capazes de subsidiar critérios e estratégias para (re)elaboração dos 

instrumentos de políticas públicas que proporcionem uma vida digna nas cidades, 

com um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Um desses instrumentos é o plano diretor, assunto do próximo subitem, este 

caracteriza-se como o principal instrumento utilizado para a garantia de 

desenvolvimento urbano, criando um sistema de planejamento e gestão da cidade 

no sentido de orientar as políticas públicas a serem desenvolvidas em todas as 

áreas da administração pública municipal. Por este motivo, o Plano Diretor tem como 

garantia legal a previsão de que sua elaboração será realizada tendo por base a 

efetiva participação da sociedade em todas as fases de seu processo, desde a 

elaboração até a definição dos mecanismos de tomada de decisão, conforme o art. 

3º § 1º, do Estatuto da Cidade. 
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2 POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL E PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO DE 
MOSSORÓ: CONTEXTO PÓS ESTATUTO DA CIDADE 
  

Como afirma Spósito (2006), o processo de urbanização e territorialização no 

mundo contemporâneo, expressão da acentuação dos papéis urbanos sob o 

industrialismo e de novas formas de produção e consumo da e na cidade, tem 

provocado o aprofundamento das contradições entre o ambiental e o social nos 

espaços urbanos.  

O crescimento vertiginoso e descontrolado das cidades tem despertado 

grandes preocupações de políticos, da sociedade e de cientistas, acerca dos 

mecanismos de proteção e defesa do bem-estar dos habitantes da cidade, em meio 

a um mundo globalizado economicamente.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a cidade de 

Mossoró/RN no intervalo de tempo entre 1970 e 2000, a população urbana passou 

de 79 mil para cerca de 199 mil e em 2010 para cerca de 259 mil, o que revela que 

Mossoró vem crescendo, onde concomitantemente, as desigualdades sociais e os 

impactos no quadro natural estão aumentando. Em estudos realizados por Oliveira e 

Moura (2011) a cidade de Mossoró/RN vem crescendo desordenadamente, 

resultando em impactos no meio físico e social. Nesse sentido, o município com a 

inadequada expansão urbana, sofre com os alagamentos e inundações, devido ao 

período das chuvas, prejudicando as condições de sobrevivência dos munícipes.  

Oliveira e Valery (2010) denunciam que o crescimento desordenado do 

município contribuiu com um processo crescente de degradação ambiental, em que 

são praticadas constantemente agressões contra a climatização, a drenagem, as 

áreas verdes, os cursos hídricos e a topografia original. Mais do que isto esta cidade 

vem passando por um processo de verticalização e desertificação, tendo como 

principal foco o poder econômico. Reconhece-se que Mossoró/RN possui um plano 

diretor, construído por diversos segmentos da sociedade local, entretanto este 

dispositivo de política ambiental urbana é reapropriado pela lógica de mercado, 

quando o setor econômico/empresarial protagoniza a sua efetividade.  

Em 2006, Pós-Estatuto da Cidade, o Município de Mossoró/RN tem elaborado 

a Lei que institui o Plano Diretor, numa perspectiva democrática de gestão das 

cidades, com a participação de diversos segmentos da sociedade civil, dentre estes, 

a sociedade civil organizada, universidades: Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), órgãos 
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ambientais, como o IBAMA e o IDEMA, gestores da gestão municipal e setor 

empresarial. Conforme o Gestor ambiental a maior participação nas audiências e 

GTs de discussão para a elaboração do plano diretor foi do setor empresarial, a 

quem mais atraía pelo fato do plano diretor ser uma ferramenta que iria tocar em na 

regulação de setores econômicos que tocam em seus interesses. Com a gestora de 

urbanismo, foi observado que durante as audiências havia a ausência de 

profissionais da Arquitetura e Urbanismo e de setores ligados a Universidade, 

profissionais que poderiam contribuir diretamente com o desenvolvimento 

urbanístico sustentável da cidade em estudo.  

O Plano Diretor de Mossoró/RN trouxe mudanças significativas em seu texto, 

porém suas ações são obstaculizadas pelos interesses conflitantes em torno do uso 

e ocupação do solo.  

Na última década o poder público municipal de Mossoró vem 

institucionalizando novos arranjos legais, técnicos e políticos relacionados á gestão 

do meio ambiente, é relevante destacar que este fato se corporifica como avanço 

para a formulação de políticas públicas ambientais. Dentre eles, podemos destacar a 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Territorial e Ambiental - SEDETEMA, 

regulamentada pela Lei Nº. 08-2004 de 31 de dezembro. Como parte da 

SEDETEMA, foram criadas as Gerências para auxiliar no processo de gestão 

ambiental urbana, nesse sentido, foram criadas as Gerência Executiva da Gestão 

Ambiental, a Gerência Executiva do Desenvolvimento Urbanístico e a Gerência de 

Agricultura, Abastecimento e Recursos Hídricos, vale salientar que as gerências de 

gestão ambiental e do desenvolvimento urbanístico funcionam numa mesma 

estrutura, o que pode ser importante até que ponto as áreas são interligadas. Para 

amparar a gestão ambiental urbana foram criados o Conselho Municipal de defesa 

do Meio Ambiente - CONDEMA, criado pela Lei1267-98 responsável por fiscalizar 

deliberar assuntos relacionados à questão sócio-ambiental, e o de Cidades, este 

reativado no ano de 2011.   

Identificamos que o CONDEMA está funcionando atualmente se 

apresentando como um corpo gestor junto a Gerência Executiva de Gestão 

Ambiental, técnico e legal para á implementação das políticas públicas ambientais 

em Mossoró, tendo em vista que a constituição dos conselhos municipais amplia os 

espaços decisórios, deliberativos sobre os recursos públicos e de reconhecimento 

da classe popular, destituída de direitos a partir da participação dos sujeitos das 

políticas.    
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O município de Mossoró/RN conta com um arcabouço jurídico que normatiza 

as ações no âmbito da gestão ambiental. Este ordenamento jurídico e político é 

composto dos seguintes instrumentos: na Política Nacional de Meio Ambiente; na 

Lei nº 2744, de 18 de maio de 2011 que versa sobre a composição do CONDEMA; 

Lei Complementar nº 47, de 16 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Código de 

Posturas e Edificações do Município de Mossoró/RN; Lei 2.554/2009, institui o 

Programa Verde mais Mossoró, regulamentado pelo decreto 3.569/2010; Lei nº 

8.052 de 10 de janeiro de 2002, altera a Lei nº 6.621, de julho de 1994, dispõe sobre 

o controle da poluição sonora e condicionantes do meio ambiente no Estado do Rio 

Grande do Norte e dá outras providências. Lei 2747, de 17 de junho de 2011, dispõe 

sobre o tombamento e preservação do patrimônio cultural histórico, artístico e 

paisagismo; Lei Complementar 012/2006, dispõe sobre o Plano Diretor do Município 

de Mossoró/RN e dá outras providências; Lei 047/2010, estabelece e dispõe sobre a 

correção da planta genérica de valores de preços para efeito de lançamento do IPTU 

e a Lei Complementar nº 026/2008, Institui o código de meio ambiente, fixa a política 

municipal do meio ambiente do Município de Mossoró; além de resoluções e 

decretos que auxiliam no licenciamento ambiental municipal. Em estudo realizado 

sobre Educação ambiental no município de Mossoró, Batista (2008) nos informa que 

esta área tem desdobramento na implantação do Programa Municipal de Educação 

Ambiental (PMEA) para o exercício anual de 2006-2008 e a formação dos Núcleos 

de Educação Ambiental (NEAs) que segundo a autora é regido pelos princípios da 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA).   

Pode-se dizer, portanto, que a Política Ambiental do município de 

Mossoró/RN constitui a formação de uma agenda ambiental. Frente à 

institucionalidade desta política, é relevante conhecer os atores que a constroem, 

como se inserem nos processos de gestão ambiental urbana. Em relação à Agenda 

21 Local, o gestor de meio ambiente, apontou em uma das nossas visitas a 

Gerência Executiva de Gestão Ambiental, que ela não existe, por não existir um 

pacto institucional com a sociedade, para ele o que existe é um conjunto de leis que 

ampara o funcionamento dos serviços ambientais da política ambiental municipal.  

3 BREVES CONSIDERAÇÕES 
 

Compreendemos que em meio a institucionalização do Plano Diretor, há uma 

participação representativa da sociedade e não de fato uma participação da 
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população que será atingida pelos problemas ambientais e urbanos e que 

consequentemente serão alvos de políticas públicas.  

A não efetivação da Agenda 21 Local revela o caráter gerencial da gestão 

territorial e ambiental do município, sendo uma gestão que administra os serviços 

ambientais, porém limita-se a ações pragmáticas e imediatistas, embora tenham 

resultados práticos, é frágil na incorporação dos saberes dos munícipes na 

formulação de suas políticas e agendas.  

É de suma relevância explicitar que a equipe gestora da Secretaria Municipal 

do Desenvolvimento Territorial e Ambiental, é qualificada profissionalmente e que 

assume cargos também no âmbito do Ensino Superior, o que revela a articulação da 

teoria-prática, o que no próximo capítulo se mostrará suas dificuldades de gerir 

interesses diversos.  

O Plano Diretor do Município de Mossoró/RN é instituído no contexto do Estatuto da 

Cidade, legitimando a regulação da ocupação e uso do solo, mas também reconhecendo a 

participação da sociedade na produção do espaço urbano. As questões relativas à gestão 

democrática no Plano Diretor, discutidas anteriormente, devem ser estendidas à questão 

ambiental. Como inquietação para o próximo capítulo, temos a participação da sociedade 

civil num contexto de gestão democrática, e daremos a palavra aos atores sociais que 

escrevem o cotidiano e contribuem com a ampliação da ciência.  

No entanto, nota-se uma dificuldade de se fazer uma interface da política 

urbana com a gestão ambiental. Mas acredita-se que a implementação do plano 

diretor pode contribuir para a minimização dos problemas urbanos e favorecer a 

estruturação de um ambiente mais eficiente e sustentável, dos pontos de vista 

ambiental, territorial, econômico, cultural e social. Crê-se que a estruturação de um 

plano diretor atenderá melhor aos seus objetivos quanto mais foram abertos à 

produção coletiva, isto é, quanto mais houver participação efetiva dos cidadãos. 

Enfim, percebe-se o plano diretor como um instrumento potencial em prol da 

construção de cidades sustentáveis. 
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CAPÍTULO 3 – CARTOGRAFANDO A POLÍTICA AMBIENTAL 
URBANA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN SOB A ÓTICA DOS 

ATORES SOCIAIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Artigo submetido à Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente/UFPR 
(Texto formatado conforme as normas deste periódico – ANEXO III) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sou o arco por primeiro; sou a flecha por segundo; sou a flecha por primeiro; sou o 

arco por segundo. Buscai o melhor de mim e terás o melhor de mim; darei o 
melhor de mim onde precisar o mundo.  

Marina Silva 
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CAPÍTULO 3 – CARTOGRAFANDO A POLÍTICA AMBIENTAL URBANA DO 
MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN SOB A ÓTICA DOS ATORES SOCIAIS 

 
 
 
 

Eu não corro risco só porque eu escrevo, eu corro também quando 
leio porque ler é reescrever. 

Paulo Freire 
 
 
RESUMO 
    
O presente trabalho objetiva entender a política ambiental urbana sob a visão dos atores sociais. Identificamos 
que os atores sociais possuem diversos entendimentos da realidade socioambiental do município, bem como 
necessitam de capacitação técnica para se inserir nos processos decisórios da gestão ambiental urbana. Sugere-se 
desta forma, a (re)invenção da cultura de participação por meio da valorização dos saberes da sociedade civil 
para uma gestão mais eficaz e efetiva. Como suporte metodológico foram utilizadas o sistema de cartografias 
sociais, a fim de capturar o sentido das experiências para a construção de novos caminhos de atuação da gestão 
ambiental urbana.  
 
Palavras-Chave: Política Ambiental/Urbana, Atores Sociais, Participação Social.  
 
 

 

 

MAPPING URBAN ENVIRONMENT POLICY OF THE CITY OF MOSSORÓ/RN FROM 
THE PERSPECTIVE OF SOCIAL ACTORS 

 
 
 
ABSTRACT 
  
The present study aims to understand the urban environment policy under the vision of social actors. We found 
that social actors have different understandings of socio-environmental reality of the city, as well as technical 
training needed to enter into decision making processes of urban environmental management. It is suggested 
therefore, the reinvention of the culture of participation through the enhancement of knowledge of civil society 
to a more efficient and effective.  
 
Keywords: Environmental Policy / Urban Social Actors, Social Participation. 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, objetivamos entender a política ambiental Urbana do Município de 

Mossoró/RN a partir da ótica dos atores sociais. Identificar se estes influenciam na 

formulação e gestão das políticas públicas ambientais, assim como, culturalmente impõem um 

significado ao cotidiano, as experiências vividas.  
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Não poderíamos deixar de sublinhar que o contexto histórico e político em que é 

forjada a política ambiental urbana do município em estudo é de contradição. Isto pode ser 

visível com os diferentes posicionamentos entre os atores sociais aqui apresentados. Na 

concepção dos mesmos, Mossoró/RN tem crescido verticalmente e necessita de uma gestão 

ambiental urbana que faça uso dos instrumentos legais desta política, como o Plano Diretor e 

a esquecida, mas não menos importante, a Agenda 21 Local.   

Tomamos como principais aportes teóricos Boaventura Santos (2010), Romanelli 

(2006), Veiga (2010), Maricato (1996) e Toscano (2006). Aliado a esses aportes estão às falas 

dos atores sociais da gestão ambiental urbana de Mossoró/RN.  

Por meio das cartografias sociais, referenciadas em Toscano (2006) e em Boaventura 

Santos (2010), foram elaborados diálogos entre os gestores e conselheiros da gestão ambiental 

e urbana de Mossoró/RN. Como eixos temáticos de produção dos diálogos, elencamos: a 

inserção e participação na gestão ambiental e urbana, implantação do plano diretor, agenda 21 

local, meio ambiente e saberes, constituindo assim quatro mapas temáticos.  

Os diálogos são provenientes das entrevistas realizadas com quatro gestores que estão 

locados na secretaria de Desenvolvimento Territorial e Ambiental e oito conselheiros do 

Conselho de Meio Ambiente. Vale salientar que entre os conselheiros do meio ambiente havia 

três que participavam do Conselho das Cidades.  

Dessa forma, compreendemos que os atores sociais, participantes desta pesquisa 

possuem diversos posicionamentos acerca do processo de gestão. Constatou-se que o Plano 

Diretor foi uma demanda dos atores do setor produtivo, e que a agenda 21 local não foi uma 

prioridade da gestão municipal porque não se configura como uma demanda da sociedade.  

  

  

1 CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL URBANA DO MUNICÍPIO DE 
MOSSORÓ/RN 

 

Antes de tocar na questão da política ambiental urbana do município de Mossoró/RN, 

consideramos de suma importância caracterizar o município em estudo. E a partir disso, 

apresentar os atores sociais que constituem cotidianamente esta política.   

O município de Mossoró/RN limita-se ao norte com os municípios de Grossos e 

Tibau, ao sul com Governador Dix-sept Rosado e Upanema, a leste com Areia Branca, Assu e 

Serra do Mel e a oeste com Baraúna, situando-se entre as coordenadas geográficas 5º 11' 15" 

Latitude Sul e 37º 20' 39" Longitude Oeste. Possui área territorial de 2.099,328 Km² e tem 
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uma população estimada de 259.815 habitantes de acordo com o censo do IBGE do ano de 

2010, sendo 90.525 endereços urbanos e 9.002 endereços rurais (IBGE, 2010).  

O município de Mossoró é cortado pelas águas do Rio Mossoró, este pertence à Bacia 

Hidrográfica Apodi-Mossoró, a segunda maior do estado. Sobre a economia do município de 

Mossoró, Rocha (2009) salienta que esta é marcada principalmente três principais atividades 

de relevante importância, a atividade salineira, a atividade petrolífera e a atividade de 

fruticultura irrigada. Tais atividades implicam direta e indiretamente nas condições ambientais 

do município.  De acordo com Torres et al. (2009), para entender como se deu a produção e 

expansão do espaço urbano de Mossoró é preciso considerar que tal fenômeno ocorreu 

atrelado aos processos de uso e ocupação do solo urbano, o qual foi decorrente da ascensão 

das atividades salineira, da fruticultura irrigada e da atividade petrolífera, as quais delinearam 

a configuração espacial da cidade.  

A política local é caracterizada pela atuação da oligarquia dos Rosados que ao longo 

de mais de 30 anos, vem governando Mossoró/RN. Essa gestão segundo Lacerda (2001) 

insere a marca dos Rosados na identidade do lugar, chamando-o de o País de Mossoró/RN. É 

necessário destacar que a permanência da família Rosado no poder vem conservando 

características de uma política orientada pelo clientelismo, patrimonialismo e neocoronelismo, 

o que incide diretamente na efetivação de políticas públicas focalizadas e imediatistas, 

carregadas da lógica do favor e pouca participação social. É preciso deixar claro que não se 

desconsideram avanços que possam e devem existir.  

A expansão urbana de Mossoró/RN não foge da lógica de planejamento, segundo a 

qual investe no centro e se desvia o seu olhar da periferia e favelas, tendo 28 bairros. O 

desenvolvimento do comércio e da agricultura com capital estrangeiro permitiu a Mossoró 

expandir-se, porém de forma desordenada. Tal realidade ela foi apontada em uma pesquisa de 

avaliação dos planos diretores estaduais e municipais, e foram disponibilizados dados 

estatísticos do crescimento urbano de Mossoró/RN, que podem ser ilustrados na tabela 

abaixo.  

 

POPULAÇÃO MUNICIPAL – EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

MOSSORÓ 

População Censo 
1991 

Censo 
2000 

Contagem 
2007 

Estimativa 
2009 

Censo 
2010 

Total 192.267 213.841 234.390 244.287 259.000 
Urbana 177.331 199.081 - - - 
Rural 14.936 14.760 - - - 

Tabela 1: POPULAÇÃO MUNICIPAL – EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
Fonte: Instituto Brasileiro GE/ Atlas do desenvolvimento humano do Brasil, 2009. Grifos nossos 
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Contraditoriamente, em termos da gestão urbana, Mossoró conta com a Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial e Ambiental (SEDETEMA) e a Gerência Executiva de 

Desenvolvimento Urbanístico que tem centrado os seus esforços no ordenamento territorial e 

na política de habitação como é assegurado por Rocha (2009). 

Com a emergência do contexto de redemocratização política do Brasil, em 1988, foi 

promulgada a Constituição Cidadã, sendo um marco legal que servirá de sustentação para 

todo o ordenamento jurídico que logo em diante viria a ser formado. Neste domínio, 

queremos destacar a descentralização político administrativa,que delegava a autonomia 

política e administrativa entre os entes federados, União, Estados, Município e Distrito 

Federal, que segundo Arretche (1996, p.. 04),  

 

[...] seria a condição para o rompimento com as estruturas políticas 
tradicionais que, por serem centralizadas, impediriam o desenvolvimento das 
virtudes cívicas nas sociedades latino-americanas. Presente nas 
recomendações dos organismos de financiamento internacional, essa 
concepção vê na descentralização a condição para uma revolução no 
comportamento social, capaz de gerar comportamentos políticos e 
econômicos caracterizados por maior capacidade de iniciativa e, portanto, 
menos dependentes do Estado.  

 

A descentralização política e administrativa instaura a cultura da participação, assim 

como torna interdependente a relação entre o Estado e a Sociedade, esta no contexto atual, 

assume a posição de gestora dos recursos públicos, em diversos setores de participação. Vale 

salientar que apesar do estabelecimento da cultura da participação esta muitas vezes foi 

reduzida ao campo da representatividade, no caso dos municípios com os seus conselhos 

gestores, conservando assim a centralização do poder nas mãos da União.  

O meio ambiente com a C.F de 1988, passa a ser reconhecido como um direito de 

cidadania e dever do Estado em assegurá-lo. Muitos autores, segundo Silva (2009) 

reconhecem o meio ambiente como uma dimensão estruturante que contribui a emergência de 

uma nova racionalidade científica e social, e de um novo tipo de Estado, nomeado de Estado 

de Bem-Estar Ambiental, Estado Constitucional Ecológico, chegando-se mesmo a falar em 

um “Estado pós-social, para denominar este Estado que incorpora a sustentabilidade 

ambiental como princípio.  
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1.1 Aspectos Institucionais da Política Ambiental Urbana de Mossoró/RN 

  

No Brasil, a lei que regulamenta a política ambiental do país foi promulgada no ano de 

1981. A Lei 6.938 de 31 de agosto de1981 instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, 

seus objetivos, princípios e instrumentos a fim de se fazer cumprir tal política. Esta mesma lei 

criou também o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) que legitima o Ministério 

de Meio Ambiente (MMA), este composto por órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, estes, 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.  

A Constituição Federal de 1988 dotou de autonomia os municípios para que estes 

operacionalizem a gestão ambiental em nível local, sendo este um importante passo, 

conquistado com a descentralização da gestão ambiental brasileira, esta dedicou um capítulo 

inteiro ao meio ambiente (Capítulo 225 da CF). Este, em seu parágrafo 1º incube ao poder 

público o dever de preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas, assim sendo, estas também são de competência do 

poder público municipal.  

Dessa forma, está assegurado na lei que o município, enquanto ente federativo, 

“autônomo” deve participar do processo de gestão ambiental brasileiro. Mas cabe a este 

conquistar tal espaço, implementando políticas ambientais, instituindo o seu sistema 

municipal de meio ambiente, efetivando assim a gestão ambiental local.  

Na última década o poder público municipal de Mossoró vem institucionalizando 

novos arranjos legais, técnicos e políticos relacionados à gestão do meio ambiente. É 

relevante destacar que este fato se expressa como avanço para a formulação de políticas 

públicas ambientais. Dentre eles, podemos destacar a criação da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Territorial e Ambiental - SEDETEMA, regulamentada pela Lei Nº. 08-2004 

de 31 de dezembro. Nesta secretaria, está localizada as seguintes gerências: Gerência 

Executiva de Gestão Ambiental, Gerência Executiva de Desenvolvimento Urbanístico e a 

Gerência de Agricultura e Recursos Hídricos. Tanto a SEDETEMA quanto as gerências são 

coordenadas por docentes universitários, o que para os mesmo constitui um grande desafio e 

uma necessidade urgente a interação Universidade/Sociedade. Há também vinculados as 

gerências conselhos gestores de participação da sociedade civil, o Conselho Municipal de 

defesa do Meio Ambiente-CONDEMA, criado pela Lei1267-98 responsável por fiscalizar e 

deliberar assuntos relacionados à questão sócio-ambiental, o Conselho de Cidades, instituído 

com o Plano Diretor e Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Agricultura. Nesta 
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pesquisa nos ativemos ao Conselho de Meio Ambiente, uma vez que alguns de seus 

integrantes participam dos outros conselhos.  

A composição do Conselho de Defesa do Meio Ambiente se deu inicialmente por 

meio da indicação de lideranças vinculadas à questão socioambiental. Seu papel é fiscalizar as 

ações, políticas ambientais junto a Gestão Ambiental Municipal. No CONDEMA, pudemos 

observar quem são os atores que estão diretamente ligados no processo de gestão ambiental. 

Conforme as atas e a pesquisa de campo o conselho é composto por um grupo, intitulado, 

representantes do Poder Público e outro grupo, representantes da Sociedade Civil organizada. 

Dentre eles, pode-se nomear, os representantes do Poder Público: Gerência Executiva da 

Gestão Ambiental, Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Trânsito e Transportes Públicos, 

Secretaria Municipal da Cidadania, Ministério Público do Estado do RN, Companhia de 

Águas e Esgotos do RN, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, Câmara Municipal 

de Mossoró/RN, Companhia Independente de Proteção ao Meio Ambiente – 3° Pelotão de 

Polícia Ambiental de Mossoró. Já os representantes da Sociedade Civil: – Representante de 

Associações de Classe, Sindicatos, Clubes de Serviços e Setores Organizados da Sociedade, 

Representante dos Conselhos Comunitários / Central Única Comunitária, Representantes de 

Entidades Civis em Defesa do Meio Ambiente, – Representantes de Instituições de Ensino 

Superior (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido, Universidade Mather Cristhi) e Representantes dos Conselhos de Classe 

Sediados no Município de Mossoró.  

 
Assim, os interesses locais em torno da questão ambiental podem, pelo 
menos do ponto de vista legal, virem a se manifestar nesses conselhos por 
intermédio da participação de diferentes atores sociais, que têm assento no 
CMMA, a exemplo dos representantes das secretarias municipais de saúde, 
de educação, de meio ambiente, de obras, de planejamento, dentre outras; da 
Câmara de Vereadores, órgãos federais e estaduais presentes no município, 
institutos de defesa do consumidor, associações de bairro, instituições de 
pesquisa e extensão, setores empresariais, organizações ambientalistas, 
populações indígenas e tradicionais, órgãos de classe e movimentos sindicais 
(BRASIL.MMA.IBAMA, 2006 , grifos nossos). 

 

A composição da política ambiental municipal de Mossoró/RN tem como pano de 

fundo o processo de expansão urbana que está intimamente vinculado ao uso e ocupação do 

solo e de certa forma a produção de um território penetrado pela vida social (SANTOS, 1998). 

Neste domínio, em 2001 há a aprovação da Lei Federal nº 10.257, após dez anos de debates e 

discussões no Congresso Nacional, e com a definição de questões centrais para a reforma 

urbana, de 10 de julho de 2001, que dispõe sobre o Estatuto das Cidades, trazendo novas 

condições para que os municípios enfrentem os problemas relacionados à sustentabilidade 
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urbana. Tal Lei apostava no enfrentamento dos problemas da cidade numa concepção de 

cidades sustentáveis, esta abarcaria a gestão democrática das cidades e o planejamento 

urbano. E para efeitos administrativos 2003, no âmbito da política urbana foi criado o 

Ministério das Cidades, que assim como o Ministério de Meio Ambiente, abrangia a atuação 

de diversos atores sociais.  

Dessa forma, surgiu a necessidade de implementar o Plano Diretor, instrumento da 

política urbana que abrange todo o território usado. Em Mossoró/RN, a elaboração do Plano 

Diretor foi uma necessidade advinda do setor comerciário/empresarial, pois os 

empreendimentos que chegavam à cidade, a expandiam demograficamente e 

economicamente, conforme Rocha (2009). O Plano Diretor de Mossoró/RN foi elaborado por 

meio de audiências públicas, com a participação de diversos setores interessados na produção 

do espaço urbano, em 2006, no contexto, do pós Estatuto da Cidade. Nesta pesquisa, durante 

as visitas a Mossoró/RN, constatamos que a de Desenvolvimento Urbanístico e a de Gestão 

Ambiental estão locadas numa mesma estrutura, e é nesse sentido que buscamos entender se 

esta política ambiental urbana é operacionalizada de forma integrada.  

 
 
1.2 Conhecendo os Atores Sociais 

  

A nossa pesquisa de cunho eminentemente qualitativo, por buscar apreender as 

relações sociais e seus diversos significados. Orientada pelo método da Sociologia das 

ausências emergências11 do Sociólogo Boaventura Santos. Tratou-se também de uma pesquisa 

de campo, com visitas a cidade de Mossoró/RN, entre os meses de agosto a dezembro de 

2011. Realizamos os contatos com os atores sociais antecipadamente, e conforme o disposto 

pelo Comitê de Ética, guardaremos sigilo de suas identidades, substituindo seus nomes por 

nomes de pássaros. Além disso, foram realizadas 12 entrevistas com os gestores das 

Gerências de Gestão Ambiental, de Desenvolvimento Urbanístico e de Agricultura e os 

Conselheiros de Meio Ambiente, no total foram quatro gestores e oito conselheiros.   

Por meio das entrevistas e da visita ao campo identificamos que dos quatro gestores, 

três participaram desde o início da implantação do Plano Diretor. E dos oito conselheiros de 

meio ambiente, quatro participaram, demonstrando que não sabiam responder as perguntas 

relacionadas ao Plano Diretor.   

A pesquisa foi muito bem recebida, pois já tínhamos um contato estabelecido em outra 

pesquisa realizada na graduação. Porém, mesmo sendo um contexto já conhecido, existem 

                                                            
11 O método é explicado na nos procedimentos metodológicos da pesquisa.  
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particularidades que podemos expressar como novidades neste trabalho. Com o objetivo de 

apresentar os atores sociais, traçamos um perfil dos mesmos. 

– Bem-te-vi – é um gestor e conselheiro, profissional liberal de carreira, possui capacitação 

técnica, é professor universitário envolvido com as questões ambientais e urbanas, participou 

das audiências públicas para a elaboração do plano diretor. No momento da entrevista, 

pudemos observar um pouco do cotidiano dos fiscais que auxiliam os gestores. Na entrevista 

Bem-te-vi, expressou-se de forma eloqüente apontando a sua inserção na gestão por seus 

méritos e trabalho desenvolvido na gestão de Mossoró/RN, não por motivos partidários, mas 

por capacitação técnica. Segundo Bem-te-vi nem tudo que é importante é inserido na gestão 

da política ambiental urbana, pelos diversos interesses em jogo, não só do prefeito, mas dos 

próprios gestores que divergem em suas concepções políticas. Também apontou, a 

importância da Universidade no desenvolvimento do município, este gestor reconhece que a 

Universidade pouco tem participado, e quando participa é para criticar, quando não sabe ao 

menos ensinar a fazer.  

– Beija-flor – é um gestor e conselheiro, profissional liberal, professor universitário, possui 

capacitação técnica, se dedica ao estudo da questão socioambiental e participou das 

audiências da elaboração do plano diretor de Mossoró/RN, ora estando na coordenação do 

processo. Beija-flor tem um perfil gerencial, aposta na participação da sociedade, porém, 

defende que sem uma gerência qualificada as ações no âmbito municipal não têm resultados. 

Em sua entrevista, percebeu-se que domina, muitos dos assuntos da área ambiental, como o 

licenciamento ambiental. Destacou a importância da gestão ambiental de Mossoró/RN ter um 

conjunto de leis que orienta e normatiza as ações ambientais, como: o Código Municipal de 

Meio Ambiente, o Plano Diretor, Política Municipal de Educação Ambiental, programas de 

arborização, Sistema Municipal de Meio Ambiente e minuta sobre a regulação da poluição 

sonora. É professor universitário, e nesse sentido, faz uma autocrítica a Universidade quanto a 

não participação nos processos decisórios. Atualmente, Beija-flor foi indicado como membro 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente em Brasília, pelo Ministério do Meio Ambiente, 

representado nesta gestão presidencial, pela Isabela Teixeira.  

– Graúna – é um conselheiro de meio ambiente, líder comunitário e de catadores de materiais 

recicláveis, possui uma atuação muito forte nas ações de educação ambiental voltada para o 

cuidado com o lixo. Possui opiniões contrárias as dos gestores, não reconhece os benefícios 

dos serviços ambientais para a qualidade d vida das pessoas mais necessitadas, em sua 

concepção o meio ambiente está longe de ser um direito em Mossoró/RN. Crítica a situação 

em que os gestores são os próprios presidentes dos conselhos, pois isto é prejudicial para a 
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decisão e deliberação dos processos democráticos. Em sua opinião o conselho é do povo e 

para o povo, e seu papel está em fiscalizar.  

– Canário – é um conselheiro, professor universitário e pesquisador local renomado na área 

ambiental. Percebi que o mesmo teve um certo cuidado em responder as questões de avaliação 

da gestão ambiental urbana de Mossoró/RN, não tinha uma postura crítica em relação ao 

funcionamento da gestão, reconheceu os avanços e a atuação do CONDEMA como positiva.    

– Pardal – é professor universitário, gestor, estudioso das questões urbanas. Participou do 

processo de elaboração do plano diretor da cidade, e enfatizou a importância do trabalho em 

equipe, entre as gerências. Demonstrava domínio em relação aos conhecimentos urbanísticos. 

Algo que nos chamou atenção, foi o fato do mesmo nos esclarecer que a Agenda 21 Local, 

não é uma prioridade para o crescimento da cidade, a gestão está preocupada com os 

interesses que a envolvem.  

– Rouxinol- é conselheiro, técnico de nível superior, estuda as questões ambientais. Sua 

entrevista foi breve, percebemos que não entendia do Plano Diretor, seu conhecimento se 

ligava a parte mais biológica, como a arborização da cidade.  

– Coruja – é gestor e conselheiro. Estuda as questões do mundo rural, particularmente no 

semi-árido, não conhece o contexto da implementação do plano diretor, foi muito breve, não 

se sentiu muito a vontade para responder as questões, pois não entendia da parte urbana e 

ambiental, considera estas como responsabilidade dos gestores ambiental e urbano.  

 
 
2 POLÍTICA AMBIENTAL URBANA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN: UMA 
POSSÍVEL TRADUÇÃO DAS AUSÊNCIAS 
 

Objetivamos entender a atuação dos atores sociais no contexto da gestão ambiental 

urbana do município de Mossoró/RN, para isto perguntamos inicialmente como os mesmos 

haviam se inserido nos processos de gestão. Conforme (Oliveira, 2010) os atores sociais são 

movidos a participarem porque as situações problemas tocam na sua historia de vida. Para 

relacionarmos os diálogos entre os atores sociais, foram selecionados os seguintes eixos 

temáticos, os discursos dos atores sociais a respeito da implantação e implementação do plano 

diretor do município. Também apresentamos suas opiniões acerca da ausência de uma agenda 

21 local, instrumento que legitima a participação da sociedade nos processos decisórios e o 

aprofundamento da dimensão socioambiental do plano diretor, uma vez que este não pode ser 

reduzido somente a questão da habitação. E por último, considerou-se importante trazermos 

suas concepções e formas como eles apreendem a relação entre o meio ambiente e os diversos 

saberes para além da ciência, sem deslegitimar a relevância desta na formação sociedade.  
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Neste primeiro mapa temático teceu-se um diálogo entre três gestores e seis 

conselheiros acerca do tema inserção e participação na gestão ambiental urbana.  

 

Inserção e Participação na Gestão Ambiental Urbana 
Gestores Conselheiros 

Eu sou membro do conselho da cidade. É muito 
importante, pois os conselhos são compostos por 
pessoas muito sérias, embora não tenha condição 
científica de balizar essa afirmação, mas tenho a 
convicção da seriedade do propósito. E uma 
sociedade democrática ela deve ser construída 
nessas bases mesmo em apoio de decisão, tenho 
muito orgulho em participar de um conselho. 
(Bem-te-vi) 
 
Por ser Arquiteta e Urbanista, ter esta profissão 
me qualifica e por que estive sempre trabalhando 
com a elaboração de projetos arquitetônicos e 
planejamento, pois é por ter uma larga 
experiência, como servidora, estive participando 
da implantação do plano diretor. E atualmente, 
estou na gestão do desenvolvimento urbanístico 
há oito meses. Sendo servidora municipal há 28 
anos. (Bem – te- vi).  
 
Eu sou representante gestor da SEDETEMA, 
Secretaria de Desenvolvimento Territorial e 
Ambiental. Me inseri no município com a 
elaboração do Plano Diretor por ser Arquiteto e 
Urbanista e conhecedor da parte de legislação 
Urbanística, participei da implantação do Código 
Municipal de Meio Ambiente e do Código de 
Obras e Posturas. (Pardal). 
 
Pra mim, pessoalmente, a importância por vários 
motivos, primeiro porque eu posso ir pra área 
especificamente urbana, pontual em trazer para 
um pouco da área que tenho experiência a 
ambiental. (Beija-flor) 
 
O conselho de meio ambiente hoje é o conselho 
mais atuante. Nós nos reunimos ordinariamente 
pelo menos seis, a sete vezes por ano; 
extraordinariamente sempre que necessário. 
Conselho de Meio Ambiente, inclusive, já serviu 
pra abrir um edital na área ambiental. (Beija-flor) 
 
 

Por estar sempre envolvido nos eventos 
realizados sobre o Meio Ambiente na cidade de 
Mossoró e em uma dessas atividades foi 
mencionado a reativação do Conselho do Meio 
Ambiente, fui voluntário para fazer parte dessa 
comissão que iria realizar a reativação desse 
Conselho. E assim fui convidado para apresentar 
a instituição na qual eu pudesse fazer parte do 
Conselho. Apresentei o Sindicato, e foi feito uma 
eleição e o mesmo foi escolhido como uma das 
entidades representante e eu fui como titular. 
(Rouxinol) 
 
Não há nenhum atrito entre o Conselho e a 
gerência do desenvolvimento, pois em Mossoró 
foi criado sendo presidente nato com gerente de 
meio ambiente. Eu não concordo, porque tem 
questões em que o Conselho deveria ser 
autônomo com relação a gerência, e como a 
mesma pessoa é presidente dos dois seguimentos 
não há conflitos. Mas por outro lado não dá 
autonomia para o Conselho tomar decisões que 
vão de encontro a interesses do município. Pois o 
presidente já leva decisões prontas para que as 
decisões não vão de encontro aos interesses do 
município. Porque poderíamos receber uma 
solicitação da sociedade civil para proibir, por 
exemplo, uma festa que é promovida pelo 
município em plena área urbana que extrapola o 
horário previsto em lei e o Conselho nunca irá 
julgar uma ação dessas porque vai de encontro 
aos interesses do município. E a presidência não 
irá propor essa questão em votação. Por isso eu 
sou contra essa vinculação de presidência nata do 
Conselho, pois atrela aos interesses de quem está 
no executivo. (Rouxinol) 
 
Já aconteceram votações com números acirrados 
porque existem vários interesses dentro do 
Conselho. Interesses do setor produtivo, 
interesses dos Sindicatos, Entidades de classes e 
geralmente quando tem o tema que é de interesse 
de algumas dessas áreas há uma disputa. Até 
agora o bom senso vem prevalecendo em favor do 
meio ambiente nas votações. (Rouxinol) 
 
Eu sou representante da UERN, na condição de 
Professor. Estou há seis meses como titular, o 
meu suplente é que está há dois mandatos, bem 
mais tempo do que eu. [...] Acredito que nos 
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inserimos na gestão do meio ambiente, porque 
aqui dentro da universidade agente tem liderado 
pesquisas na área de meio ambiente, e 
principalmente porque o CMAD, por ser um 
centro voltado para estudos e pesquisas na área de 
meio ambiente, pode viabilizar a nossa inserção 
no conselho de meio ambiente. (Canário) 
 
Assim, porque eu fui chamada [né], acho que teve 
algumas ações que tem que ter entidades públicas, 
privadas, que são as categorias que assim 
representam os membros do conselho, porque 
como eu sou da Associação, é da sociedade civil; 
universidade e empresa privada. Então fui 
convidada, eu creio que era pelo trabalho que eu 
tenho feito. (Graúna) 
 
A importância do Conselho tem o papel de definir 
a política de meio ambiente no município. O 
Conselho tem caráter deliberativo e consultivo 
determinando essas políticas e ao mesmo tempo 
servindo de fonte de consultas para o executivo 
quando for implantar algum projeto para que não 
fira a questão ambiental. Muitas leis estão sendo 
aprovadas pela Câmara Municipal relacionadas 
ao meio ambiente propostas pelo próprio 
Conselho. Há pouco tempo houve a aprovação de 
uma Minuta de lei de regulamentação de uso dos 
equipamentos sonoros em festas e até mesmo em 
carros populares. O Conselho enviou uma PL 
para o executivo para apresentar na Câmara haja 
vista que no município de Mossoró não há uma 
regulação para tal. A gerência de meio ambiente é 
quem comanda o órgão que licencia novos 
projetos dentro da cidade e todas essas normais 
desse licenciamento foram aprovadas pelo 
Conselho. E é o Conselho quem determina que 
tipo de negócio pode ser licenciado para Mossoró 
e quais se enquadram todas as atividades dentro 
da legislação ambiental e em que áreas essas 
atividades podem ser inseridas dentro do 
município. Todas essas questões o Conselho pode 
opinar e determinar como deliberativo. 
(Rouxinol) 
 
É, a participação é importante, é, de outra 
maneira, porque tem, a gente, sabe que lá tem o 
secretario, tem é toda uma diretoria, e tem os 
membros para decidir, é tipo uma Associação, 
tem que ter a votação que tem que ter a maioria 
dos membros.  Mas, eu assim, eu vejo a 
importância dos membros só na votação. Na 
votação, decidir, marcar uma reunião tem que ter 
a maioria dos membros. Mas pra outras coisas eu 
acho bem assim... Por que assim, a gente vai vê 
essa história, discute lá a lei (?), aí se o membro 
quisesse assim alguma identificação pra até 



79 

passar pra o nosso vizinho ou algumas leis que 
mesmo existindo essa discussão todinha, mas 
você sabe que pra hoje passar pra sociedade tem 
que insistir muito pra ele entender, e muitas vezes 
a pessoas é multado, e não sabe, 'aquilo é uma lei, 
mas não é uma lei obrigatória'. (Graúna) 
 
Eu vejo assim, que um ponto que poderia ser 
melhor que, mais atuante; assim, tem reunião, tem 
tudo... Não gosto de faltar muito na reunião, 
porque assim, acho que as necessidades, tem que 
melhora muito, a avaliação que eu faço é que 
poderia ser melhor . Tem essa representação do 
Conselho na comunidade também era uma boa 
ideia. Vamos supor, como tem a Universidade, 
não fazer toda vida lá no centro da cidade; tirar 
um dia, ou por mês, vamo ter a reunião; tem a 
ordinária e extraordinária; vamo escolher um dia, 
um local, numa escola, ou seja aonde, numa 
comunidade, que também era importante que 
além do membros da comunidade, a comunidade 
tivesse uma participação nesse conselho geral. 
(Graúna) 

Tradução do Pesquisador 
 

Ao analisarmos o diálogo entre os gestores e conselheiros da Gestão ambiental urbana 
do município de Mossoró/RN, gostaríamos de destacar três pontos acerca da inserção e 
participação na gestão e no conselho gestor de meio ambiente. A gestão e o controle social do 
meio ambiente são importantes para melhor definir as vias de implementação da política 
ambiental urbana construída por meio da participação popular. Atualmente a nossa Carta 
Magna, institui a Participação social em seu parágrafo único do art.1º, materializando-se na 
chamada democracia participativa, entendendo-se por participação popular a luta ou a 
exigência de uma coletividade para transformar ou alterar o rumo de um determinado 
processo social, econômico, tecnológico ou científico através da vontade social. Tal 
participação não é homogênea, inerentemente pelo fato da presença de atores sociais de 
diferentes setores da sociedade. E também, vale salientar que a cultura de participação 
enfrenta diversos desafios para se efetivar, dado os conflitos e interesses divergentes.  

No caso de Mossoró/RN, a participação foi analisada a partir da inserção na gestão 
ambiental e urbana e pelo controle social, conselho gestor de meio ambiente. A inserção na 
gestão ambiental urbana neste município se deu como apreendemos, a partir da experiência 
técnica que os gestores possuíam na área socioambiental e urbanística. Muitos dos gestores 
também enfatizaram a sua posição de docentes universitários para a ocupação do cargo, 
destacando a relação teoria-prática, bem como apontando a reforma da mesma, chamando a 
atenção da aproximação da universidade da gestão local, o que na visão deles não pode se dá 
somente por uma via crítica, de análise e avaliação dos serviços, que se resume na militância, 
mas, principalmente na apreensão da técnica, esta materializada no cotidiano profissional.  

Em complementação a gestão ambiental urbana, temos o conselho gestor de meio 
ambiente e o de cidades, porém este último não foi objeto de análise deste estudo. O Conselho 
gestor de meio ambiente é representado por pessoas da gestão e da sociedade civil nos 
âmbitos público e privado. Sua composição é realizada por meio de uma eleição, atualmente 
conta com 26 membros, 13 titulares e 13 suplentes. A inserção dos atores sociais neste 
conselho está articulada ao envolvimento deles com a temática ambiental. A partir das falas 
dos atores sociais, percebemos as relações de conflitos entre a gestão e o conselho. Suas 
reuniões ordinárias são mensais. Um aspecto aqui deve ser destacado: o fato do (a) secretário 
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(a) da gestão ser o presidente do conselho, isto pode se tornar um obstáculo para a efetivação 
da democracia participativa, porque o conselho é enfraquecido em seu caráter participativo e 
fortalecido pela representatividade, os conselheiros só deliberam as questões que já forma 
decididas pelos gestores. Percebeu-se também, que muitos conselheiros precisam de 
capacitação para atuarem, pois muitos não conheciam os instrumentos da política ambiental 
urbana. Para uma participação mais efetiva, é necessário termos os conhecimentos específicos 
e técnicos, sem desprezar os diversos saberes.  

Nesta perspectiva, observamos que a participação da sociedade mossoroense é ainda 
pouco significativa, faz-se necessário o uso dos meios e comunicação, a realização das 
reuniões do conselho de meio ambiente nas comunidades e bairros para uma maior 
aproximação da sociedade com a gestão. Esta aproximação pode ampliar a eficácia da gestão 
do meio ambiente, pois pelo olhar da sociedade é possível entendermos melhor os problemas 
e realidades que lhe são bem peculiares.   
 

Neste segundo mapa temático, o diálogo é construído entre os quatro gestores e quatro 

conselheiros, a respeito do tema a implantação do plano diretor da cidade.  

 

Implantação do Plano Diretor da Cidade 
Gestores Conselheiros 

Eu participei como vice-coordenador. Eu 
trabalhei na equipe de reedição do plano, e 
trabalhei na equipe de revisão do plano, e após 
aprovado, também na implantação do plano 
diretor na cidade de Mossoró. Não somente na 
questão ambiental. (Beija-flor)  
 
Do ponto de vista das dificuldades é porque ainda 
tá em Mossoró incutido algo muito tradicional, 
"eu sou o dono da terra", "eu sou dono da 
propriedade". Estou observando, portanto, os 
aspectos legais, por exemplo, ocupações de áreas 
de preservação permanente; água, aterro de 
caminhos de água - o que está acontecendo muito 
- lagoas que são totalmente aterradas. Os avanços 
que a gente tá dando são muito visíveis. É o que 
tá acontecendo tem que observar os novos 
empreendimentos, todos eles, por exemplo, tem 
estacionamento de acordo com a Lei; todos eles 
hoje obedecem  as regras e as leis de 
acessibilidade. Não creio que o desenvolvimento 
econômico ele tenha que ser necessariamente...Já 
é um ponto positivo para o Plano Diretor. Não 
somente o Plano Diretor, mas também o Código 
de Obras, Edificações e Posturas, que foi 
aprovado ano passado, como uma lei 
complementar, ordinária, que ajuda da 
compreensão dos aspectos técnicos do Plano 
Diretor. (Beija-flor ) 

Eu vejo a cidade crescer toda errada; eu vejo 
Mossoró crescer toda errada, toda troncha ali, que 
se diz que não pode fazer casa ao lado das 
margens do rio, não se pode fazer casa a onde 
existe risco ambiental, mas a gente vê é, só é 
crescendo, prédio por cima de prédio;  que faz o 
local dos prédios, como e o aterro sanitário que 
tem um bocado de condomínio já vizinho ao 
aterro, e ali, ainda tá fazendo mais. A gente não 
sabe como é que Mossoró é organizada.  (Graúna) 
 
Não fiz parte da comissão que elaborou o plano 
diretor, mas tive conhecimento do documento 
final e afirmo que ficou bom o produto final. 
Teve participação da Sociedade Civil na 
elaboração sendo realizadas reuniões para serem 
analisadas as propostas que seriam inseridas na 
documentação. Dando origem a um documento 
razoável para cidade, determinando limites de 
altura de edifício, limites de atividades, fez-se o 
zoneamento na cidade determinando o que pode 
existir dentro de cada zona. Quanto ao 
crescimento da cidade em estrutura pode-se dizer 
que ela tem crescido verticalmente, mas isso não 
foi contemplado no plano diretor ele precisa ser 
reformulado nesse sentido. Muitos aparelhos que 
existem na cidade, não tinham noção de tal 
crescimento em certas áreas pelo surgimento de 
edifícios. Por exemplo, esgotamento sanitário foi 
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Como eu coloquei no início, eu percebi a 
dimensão da sustentabilidade ambiental, há uma 
ênfase muito forte, aí, revelar até, a própria 
questão de entender que a cidade possui uma 
dimensão sócio-ambiental, e não é só espaço de 
segregação em relação a questão imobiliária. 
Muitas vezes o arquiteto ou urbanista ele reduz 
muito a cidade a essa questões, e a gente começa 
entender que não: pelo plano diretor dá pra 
perceber que existe uma dimensão sócio-
ambiental que ultrapassa.  (Beija-flor) 
 
[...] é um pouco disso do que eu te falei, os 
instrumentos, a interatividade com outras áreas, 
com o Plano Diretor, mais o código de meio 
ambiente, código de obras. O plano diretor em si 
não tem um relacionamento forte com as 
diferentes áreas, que é regulamentada pelo código 
do meio ambiente. O Código do meio ambiente 
não tem uma intersetorialidade, o plano diretor se 
restringe a outros espaços público, urbano e rural, 
mas, observando o direito de uso da propriedade. 
O meio ambiente está falando, não somente uso 
da propriedade, pela preservação ambiental, está 
falando do uso da cidade, não em um aspecto 
pontual no tempo. (Beija-flor) 
Claro, que tem uma influência, em um primeiro 
momento em 2006, mas política de meio 
ambiente em Mossoró ela tá toda no Código de 
Meio Ambiente. O de 2006 e de 2008, nós não 
podíamos dar nenhuma passo a respeito da 
política de meio ambiente; pode-se dar um passo 
na política a partir de 2008, pra você ter uma 
idéia, o código de meio ambiente entra em 2008, 
em janeiro de 2009... Prazo que o sistema que 
dar, que te a licença é o próprio sistema a partir... 
Eu acho que não houve uma influência tão grande 
do Plano Diretor sobre a Política Ambiental; forte 
ainda que decisiva... (Beija-flor) 
 
Há muito tempo se falava da necessidade da 
criação da lei do plano diretor, criada num 
contexto de caráter extremamente democrático e 
participativo. Mas muito embora por uma questão 
cultural eu pude atestar que apesar de muitos 
convites para a participação no processo não 
houve participação voluntária por parte dos meios 
diretamente ligados ao assunto. E com a criação 

dimensionado para certas áreas uma medida de 
tubulação e com o surgimento de um maior 
número de edifícios e aumento da população sem 
a previsão disso, pode haver um 
subdimensionamento no diâmetro dessas 
tubulações é preciso que haja uma reformulação e 
que a cidade não sofra com nenhum colapso no 
esgotamento e de fornecimento de água e energia. 
Por causa dessas construções cada vez mais 
freqüentes as conseqüências serão um 
subdimensionamento dos aparelhos da cidade. 
(Rouxinol) 
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de uma comissão constituída tem ido participar 
com as comunidades de reuniões e audiências 
públicas que aconteceram com participação de 
certos seguimentos através de entidades 
representativas como as ONGs e os Sindicatos da 
construção civil entre outros, esses sim tiveram 
um engajamento na criação do plano diretor. O 
plano fugiu da necessidade que se cria, uma 
necessidade urgente. A cidade cresceu, e com 
esse crescimento precisávamos de um 
instrumento de garantia para o seu 
desenvolvimento; pois crescer não é sinônimo de 
desenvolvimento é preciso que se cresça com 
planejamento. E como o plano diretor é um 
instrumento de política pública e isso foi 
ratificado pelo próprio estatuto da cidade, nós 
fizemos o plano diretor da cidade de Mossoró. 
Uma lei recente que contempla, setoriza, 
compartimenta embora dentro de uma perspectiva 
interdisciplinar que integra. (Bem-te-vi) 
 
Por causa das exigências do plano diretor, que 
inclui taxa de ocupação, gabaritos, coeficientes de 
utilização, recuos, exigência de analise ambiental, 
licença ambiental relação de impacto desse 
ambiente, instrumentos que surgiram em função 
da implantação do plano diretor que passaram no 
primeiro momento passaram a absorver com uma 
certa reação, mas hoje com maior aceitação, com 
uma ideia de compreensão desse instrumento. 
Vejo hoje uma cidade mais estruturada, que está 
em franca expansão. Plano diretor é um 
instrumento para direcionar a cidade a um 
desenvolvimento sustentável. E como somos uma 
cidade com índice de desenvolvimento com 
muitos problemas, como por exemplo a roubos de 
terras públicas, construções sem alvará e o 
desconhecimento ainda existe que são problemas 
inerentes a ilegalidade. E com o aparecimento das 
obras irregulares e surgimento de obras 
clandestino atrai muitos problemas mesmo com 
um instrumento como a lei, o plano diretor e o 
código de obras ainda sim há muitas irregulares 
pela cidade. Porque uma cidade como Mossoró, 
que incha de uma hora para outra, tende a ter 
muitos problemas com esse crescimento. E o 
agravamento de problemas históricos que com o 
passar do tempo vai se multiplicando. (Bem-te-vi) 
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Entendo que o plano diretor pode ser um 
instrumento da gestão ambiental, porque ele é um 
instrumento da política urbana se ele contempla 
no seu conjunto normas que do ponto de vista da 
interdisciplinaridade ele não se atrela 
especificamente a uma questão do 
desenvolvimento territorial, a questão da 
territorialidade ele pode absorver também 
aspectos da gestão ambiental inerente a uma 
questão que a principio muitos pensam que está 
desatrelada do território, mas que não está. Esse 
discurso de compartimentação de entender a 
cidade do ponto de vista urbano dissociável deixa 
um discurso vazio e fora de propósito nos termos 
da nossa atualidade. Não é possível se pensar no 
urbano sem pensar na questão ambiental. De 
forma que o nosso plano diretor é um plano que 
contempla a dimensão ambiental. Não há como 
dissociar uma gerência da outra, ou seja, a 
gerência ambiental da urbana. Porque o próprio 
licenciamento a própria concessão de alvarás está 
atrelada a licença prévia a licença especial que é 
concedida pela gestão ambiental. Além das 
exigências feitas de uso e ocupação do solo todas 
as ações do ponto de vista de alvará e do ponto de 
vista de empreendimento que possa por algum 
motivo causar impacto, seja ele positivo ou 
negativo. Eles são atrelados a gestão ambiental a 
análise da técnica da gerência da gestão 
ambiental. E de forma que entendo isso como 
algo natural, algo que é realmente desejado para 
quem pensa em definir o conceito de 
sustentabilidade. Coloco assim, porque aqueles 
planos diretores produzidos da década de 70 eles 
tinham um caráter eminentemente territorial 
somente. O plano diretor era um instrumento do 
desenvolvimento territorial, mas hoje pelo menos 
na cidade de Mossoró é um plano diretor 
multifacetado no tocante a questão ambiental. 
(Bem-te-vi) 
 
No meu ponto de vista sim, ele foi pensado, 
criado e elaborado de forma participativa e 
coordenado por uma equipe multidisciplinar com 
a participação de profissionais de diversas áreas. 
Ele não é um plano criado por um gabinete, por 
um escritório contratado. Foi coordenado pelo 
município que teve uma consultoria, mas com a 
participação da população e dos técnicos do 
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município e quem quis participar teve sua 
participação. Inclusive esses são os termos do 
estatuto das cidades. Certamente ele carece de 
ajuste, até porque a dinâmica da sociedade está 
em constante mutação, porque a sociedade não é 
algo inerte, está em constante movimento, por 
isso ele já carece de adequações e ajustes. (Bem-
te-vi) 
 
 

Tradução do Pesquisador 
 

Ao analisarmos o diálogo entre os gestores da gestão ambiental urbana do município 
de Mossoró/RN e os Conselheiros do CONDEMA, pudemos entender que a necessidade de 
um Plano Diretor para regular a ocupação do território mossoroense surgiu das demandas da 
classe do setor produtivo, os quais se interessavam na produção do espaço urbano por meio 
das empresas que viriam a se instalar em Mossoró/RN. De certa forma, o crescimento 
econômico, conforme Veiga (2010) é importante para o crescimento da cidade em suas 
expressões, social, urbana e ambiental, porém se este crescimento é ambicionado por um só 
segmento da sociedade em detrimento dos interesses da maioria, temos como resultados 
dessas relações a segregação socioespacial, expressa em suas múltiplas desigualdades sociais. 

Para Rocha (2009) a expansão urbana de Mossoró/RN é devida aos investimentos do 
setor empresarial, como a Petrobrás, a Agricultura Irrigada com influência do Agronegócio e 
a produção de sal. Conforme a autora, o Plano Diretor foi elaborado a fim de ordenar o 
território urbano para receber esses empreendimentos. Atualmente, Mossoró/RN tem crescido 
muito verticalmente, sem um planejamento adequado. Para os atores sociais em questão, isto 
é positivo, pois possibilita a cidade crescer economicamente. Em oposição a isto, há atores 
sociais apontam como um problema o crescimento da construção de condomínios e da 
liberação de licenças ambientais em lugares inadequados. Na concepção de muitos autores 
como Maricato (1996), tal fato está enraizado na política urbana brasileira que se reduziu em 
seu aspecto econômico, ao fetiche da mercadoria, que contradiz proposição de um 
planejamento urbano participativo.  

Há dois discursos divergentes entre o Plano Diretor e sua articulação com a gestão 
ambiental, que merecem ser destacados. Primeiro, a relação entre meio ambiente e urbanismo 
ainda é um pouco conflituosa, embora haja aproximações positivas e necessárias. Há aqueles 
que entendem o meio ambiente desarticulado do urbano e do rural, isto é perceptível quando 
um dos atores acima, expõe que o plano diretor tem uma dimensão ambiental que lhe é 
pertinente, porém não influencia fortemente a gestão ambiental, como é o caso de 
Mossoró/RN. Já para outro ator social, o Plano Diretor é um instrumento da gestão ambiental, 
e na contemporaneidade é um símbolo da mudança de paradigma do urbano reduzido a 
habitação. Este destaca também, a importância de ver o Plano Diretor como um campo de 
produção de políticas públicas, um campo eminentemente interdisciplinar. Revela-se também 
que em Mossoró/RN a produção do espaço urbano também ocorre por vias ilegais, como 
roubos de terras, compra de terras sem alvarás, construções inadequadas. Em alguns instantes, 
pode-se perceber que há fortes pressões do setor empresarial que influenciam nas decisões da 
gestão ambiental e urbana.  

A relação entre as duas gerências executiva de gestão ambiental e do desenvolvimento 
urbanístico é existente, porém não há uma intersetorialidade visível, visto que a concepção de 
um dos gestores é meramente restrita ao campo da gestão ambiental, regida por um conjunto 
de legislações ambientais.  

Quanto ao Conselho de meio ambiente, foi identificado que pouco conhece sobre a 
implantação do plano diretor. Como saída propomos um maior aprofundamento dos 
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conselheiros em relação ao plano diretor e as questões que competem a gestão ambiental do 
município, porque se não o mesmo corre o risco de se legitimar somente na participação 
representativa. 

    
 

No mapa posterior o diálogo entre os atores sociais se dá em torno da temática Agenda 

21 Local. A respeito deste tema apenas dois gestores e um conselheiro possuíam informações 

sobre a Agenda 21 Local de Mossoró/RN 

 

Agenda 21 Local 
Gestores Conselheiros 

Não tem agenda 21 em Mossoró. E existe, até 
onde eu sei, antes de eu ser gerente, uma linha de 
financiamento que inclusive o BNB foi 
coordenador pra agenda 21 em Mossoró, BNB, 
mas ela não saiu, e as vezes quando vai pro papel, 
não vai pra prática [né] - Não vai pra situação que 
é o caso da cidade do Assu, que tem uma agenda 
21, que a gente percebe que não tem nenhum 
impacto feito por ali,  indústria da cerâmica, em 
que o aspecto econômico, ele é muito mais 
importante que o aspecto ambiental. Falar as duas 
outras questões relacionadas a cerâmica: o solo, aí 
tem vários açudes artificiais, quando chove, 
enche; e outro aspecto é o próprio desmatamento 
da caatinga. Acho que a agenda 21 não é 
instrumento de política, pra mim, na minha 
cabeça, ne gestão, os instrumentos de política são: 
educação ambiental, o licenciamento ambiental, a 
fiscalização e o monitoramento, são os quatro 
instrumentos de política, instrumentos de política 
são os únicos que existem. A agenda 21 não 
existe impacto, não existe interesse de impacto, 
na sociedade civil brasileiro, não sei se na 
Suécia[?] existe, mas no Brasil não existe, e ainda 
mais no Nordeste brasileiro, que carece de 
desenvolvimento econômico, carece de emprego, 
carece de renda, carece de melhorias na qualidade 
de vida. (Beija-flor) 
 
Com relação a Agenda 21, eu não acredito que 
seja instrumento de política. Agenda 21 ela foi 
criada no início da década de 90. No entanto, o 
que acontece que as da agenda 21 era um pacto da 
sociedade civil, e existia conflito, e conflito se 
administrar com gestão, com autoridade e com 
lei, legislação criando todos os instrumento da 
política ambiental. (Beija-flor) 
 
 
 

Mesmo com a paralisação das negociações da 
agenda 21 não trouxe maiores prejuízos ao 
município porque as questões ambientais não 
ficaram na dependência da mesma. O sistema de 
meio ambiente do município continuou sendo 
construído e foi criado o setor de licenciamento, 
foi recriado o conselho municipal do meio 
ambiente, foi criado o conselho das cidades. 
Tendo minha participação como representante na 
conferência nacional e dando minhas 
contribuições. Mesmo com a paralisação da 
agenda 21 não foi prejudicial ao município, mas 
deveria ter sido finalizada para ter uma 
documentação para servir de base para pensar o 
futuro. (Rouxinol) 
 
Creio que tenha sido por não haver uma 
obrigatoriedade fez com que a prefeitura não se 
sentisse obrigada a concluir; pois requer custos e 
ao mesmo tempo o órgão estava concluindo o seu 
sistema municipal de meio ambiente e estava 
atendendo a outros requisitos e a outras 
exigências na área ambiental. E até mesmo se 
adiantando no sistema ambiental como sendo a 2ª 
ou 3ª cidade do estado a implantar. (Rouxinol) 
 

Tradução do Pesquisador 
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Ao analisarmos os diálogos a respeito da agenda 21 local, inquietávamo-nos em 
descobrir o real porque da paralisação do processo da agenda 21 de Mossoró/RN. É 
imprescindível antes de tudo definirmos o que é a agenda 21. Há uma incerteza em torno da 
existência da Agenda 21 Local de Mossoró/RN. Um dos atores sociais defende que esta não 
existe no concreto, em documento, talvez o que tenha existido foi uma de agenda 21 local, 
proposta pelo Banco do Brasil em Mossoró/RN.  Pelos atores sociais a Agenda 21 Local não é 
reconhecida como um instrumento da política ambiental e, portanto, não foi interesse da 
administração local.  

Deste modo, em contraposição a um dos atores sociais, a agenda 21 local segundo 
Romanelli (2006) é aquela que aqui, ao lado da Agenda Escolar, chama mais a atenção e 
demonstra ter maior relevância. Isso porque é um dos instrumentos da implantação da Política 
Municipal de Meio Ambiente. É dentro da implementação do processo de Agenda 21 Local 
que o Município, como um todo coeso, representado pelo poder público, pela sociedade civil, 
pelo poder econômico, pelo setor científico e educativo, traçará suas metas e suas ações em 
direção ao desenvolvimento sustentável local. Para que nasça um Município sustentável, ou 
seja, aquele que equalize principalmente as situações econômica, social e ambiental no 
patamar da qualidade de vida sadia preconizada no art. 225 da Constituição da República, 
para as gerações presentes e futuras, um processo de Agenda 21, ou similar, há de ser 
adotado. 

Além disso, a existência de um processo de construção de Agenda 21 no Município, e 
o nome aqui vai ter importância relevante, já tem atraído e atrairá investimentos públicos e 
privados que lhe são vinculados por normas legais ou internas ou para cumprimento de 
projetos específicos. Um nome diferente poderá afastar o financiamento ou dificultá-lo. Para 
um dos atores sociais, representante da sociedade universitária, a implantação da agenda 21 
em Mossoró/RN, não trouxe prejuízos, sendo substituída pelo plano diretor.  

É bom que se esclareça neste ponto que, na verdade, a Agenda 21 é um nome dado a 
um processo de organização racional e eficaz de objetivos, atitudes, políticas, esclarecimento 
científico e educacional, que passa pela participação conjunta de segmentos do poder público 
e da coletividade, abrigando aqueles conceitos inerentes à busca de desenvolvimento 
sustentável através da gestão democrática participativa. É, portanto, uma ferramenta, um 
instrumento, como já se disse. Não é um programa, um projeto, nem uma norma legal, mas 
sim um sistema, onde os programas, os projetos e as normas legais ocupam papel relevante, 
mas não absoluto.  

O pontapé inicial para a construção da Agenda 21 não tem autor predefinido: pode ser 
dado pelo administrador público, por uma entidade de classe, uma associação privada, um 
clube de serviço ou qualquer outra instituição legalmente constituída ou até mesmo um grupo 
de cidadãos legitimamente interessados. Quem pretender iniciar o processo, naturalmente 
deverá buscar apoio de outras instituições para angariar um número mínimo de participantes 
que possam colaborar na organização e execução do passo inicial da construção. Tais 
participantes se agregarão em um grupo de trabalho que atraia para si as atividades de início 
do processo, e que, de preferência, mantenha padrões mínimos de representatividade da 
sociedade e do Poder Público. Isto é visível, quando um dos atores sociais, reconhece que 
houve iniciativa por meio do BNB em lançar uma proposta de agenda 21 local. Realmente, 
com a agenda 21 local, pode se haver uma maior participação da sociedade civil, tendo em 
vista que esta legitima a sociedade enquanto gestora.  

O fato de não ser obrigatório a elaboração de uma agenda 21 pode enfraquecer a 
lógica de participação da sociedade. Isto pode prescindir o sacrifico de uma gestão com 
planejamento participativo em contraposição ao planejamento estratégico.  

Pensar no futuro é pensar no presente, a necessidade de uma agenda 21 local para o 
município é importante, até para melhor administrar os recursos presentes. A ausência de uma 
agenda não revela somente a inexistência de um pacto dos governos com a sociedade, mas 
principalmente o silenciamento de vozes que podem contribuir com a solução dos problemas 
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socioambientais.  Ancorando em Boaventura Santos (2010), propomos a contração do futuro e 
a expansão do presente, para assim, evitar o gigantesco desperdício de experiências sociais. O 
meio para atingir isso é expandindo o futuro pela sociologia das ausências e contraindo o 
futuro pela sociologia das emergências, pela via da ecologia do saberes, valorizando os 
diversos saberes dos atores sociais e da ecologia das produtividades, apreendendo formas 
alternativas de produção que combatam a globalização por uma globalização contra-
hegemônica.  
 
 

 

No percurso da pesquisa de campo identificamos falas sobre a relação entre os saberes 

e o meio ambiente. Por meio deste último mapa temático, constituído por um diálogo entre 

um gestor e um conselheiro.  

 

Meio Ambiente e Saberes 
Gestores Conselheiros 

Meus pais, meus avós, olhavam o canto dos 
passarinhos, via se chovia, se não ia. Eu creio que 
a sociedade moderna tá muito inteligente pra 
determinada áreas, e está ficando cada vez mais 
ignorante em áreas da observação da natureza: 
existe uma árvore, uma espécie de árvore aqui na 
cidade de Mossoró chamada Caraibera, ela em 
uma época do ano; nós precisamos fazer uma 
campanha publicitária pra as pessoas olharem pra 
Caraibera, pra ver que e uma Caraibera, nem 
sabia que aquilo lá era, o que acontecia. Todo dia 
debaixo de uma árvore, no mês de setembro ela 
estava toda amarela, toda diferente, ninguém 
percebia que aquilo ali tinha acontecido. Questões 
como essa, que as populações modernas estão se 
tornando muito ignorantes, bastante ignorantes, 
por isso que não dão valor a água, cada vez mais 
distante do mundo da vida, do sistema natural em 
que elas viviam. (Beija-flor) 
 

Assim, vamos supor aquele homem que eu tava 
dizendo, ele, "não, num sei o que...", mas vai 
chegar um dia. Diz que a secretaria aqui de meio 
ambiente, isso era pra a gente tá sentando com 
eles pra fazer planejamento, também, eu creio que 
era de grande importância, o catador; ele diz que 
chegou a lei de 2010 do meio ambiente, e a 
prefeitura ta fazendo um planejamento, um 
planejamento que talvez seja daqui pro próximo 
ano, a onde vai trabalhar os supermercados, as 
empresas, isso e aquilo outro. E isso com certeza, 
é uma ideia que eu dou aqui... de ter também uma 
fiscalização por parte do poder público, que não 
tem. Aí você vê o que ele diz, a cidade não tem 
nenhuma noção que é meio ambiente, não tem 
noção do que é material reciclado. Quando ele diz 
assim, eu só vendo ferro, porque o ferro ele com 
certeza, muito ferro, dá um lucro pra ele. Ele não 
vê a garrafa, não vê o papel, não vê nada como 
diz que lá não tem lixo.  E você começa a 
produzir lixo na hora que você acorda até hora de 
dormir.  Isso aqui sem um tipo de informação, de 
gestão, da empresa, ambiental, que era pra cada 
empresa ter, não tem os instrumentos. (Graúna) 
 

Tradução do Pesquisador 
 

Em continuidade da análise dos diálogos, identificamos que muitos dos conflitos ou 
dicotomias são sustentados por uma concepção de mundo ou por aquilo que muitos vêm 
chamando de paradigma. É neste domínio, conforme Boaventura Santos (2010), que se 
tornam presentes a ignorância em relação aos saberes que estão inseridos em práticas sociais, 
não científicas. Dessa forma, nos diálogos entendemos que a concepção de meio ambiente de 
alguns gestores e conselheiros é ampliada, no que compete ao entendimento de saberes e 
culturas diversas que constroem o ambiente.  

Por outro lado, nestes diálogos circunscrevem contradições, os atores sociais da gestão 
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possuem conhecimento e capacitação técnica e científica e de certo modo responsabilizam a 
sociedade por não conhecerem da realidade. No entanto, estabelece-se aqui, uma armadilha, o 
ator social do conselho, expõe algo que complementa e esclarece tal contradição: é relevante 
perceber a importância do planejamento com a sociedade, e não só para a sociedade, esta 
possui conhecimentos, saberes que ampliam os cânones da ciência.  

Para tanto, aqui pode se estabelecer relações de igual-oportunidade de participação, 
sem romper com as hierarquias institucionais pré-estabelecidas. Corroboramos com 
Boaventura Santos (2010, p. 107) que o princípio da incompletude de todos os saberes é 
condição da possibilidade de diálogo e debate epistemológicos entre diferentes formas de 
conhecimento. O que cada saber contribui para este diálogo é o modo como orienta uma dada 
prática na superação de uma dada ignorância. Todos os saberes possuem limites internos e 
externos. 

Neste sentido, os saberes dos atores sociais constroem o ambiente e a vida social, 
imprimindo significados particulares que só no contexto do diálogo pode ser compreendido. 
Entretanto, sugere-se uma postura de cuidado frente aos colonialismos, que silenciam e 
ocultam os saberes e os conhecimentos que perpassam e fundam a ciência.  
 

  

Portanto, as cartografias elaboradas, tem por objetivo compreender como os atores 

sociais entendiam a política ambiental urbana de Mossoró/RN. Identificamos que os atores 

sociais possuem um discurso heterogêneo acerca da implantação do plano diretor. Entre os 

atores há os que divergem no ponto em que queríamos saber se o plano diretor é um 

instrumento da política ambiental, ou melhor, da gestão ambiental municipal. Para uns atores, 

o plano diretor contribui na formulação das políticas ambientais, mas não influencia 

fortemente. Para outros, a gestão ambiental seria mais eficaz e efetiva se fosse 

operacionalizada em concomitância ao Plano Diretor. Neste domínio, ficou subentendido que 

os saberes e a formação técnica entre os gestores é diferente, bem como suas visões de 

mundo, porém aqui carece o aproveitamento de cada experiência, visto que nestas 

contradições é que a política ambiental vai sendo formada.  

No contexto da participação social, nas instâncias do CONDEMA, ela se efetiva mais 

na representatividade do que no protagonismo da sociedade civil. O poder foi descentralizado, 

mas os atores ainda reclamam autonomia. Defensor da gestão participativa, Sachs (1993, p. 

33) adverte que “As estratégias do ecodesenvolvimento urbano não podem ser impostas de 

cima para baixo: elas devem ser desenhadas e implementadas com a participação popular e 

complementadas por eficientes políticas de capacitação”. A ausência de tal prática gerencial 

relega os saberes e experiências importantes até para o desenvolvimento econômico e urbano 

do município. E também, tal participação tem como base o setor produtivo e não a sociedade 

que necessita realmente dos serviços ambientais. Dessa forma, há que se reinventar a cultura 

de participação social para que haja um verdadeiro desenvolvimento humano que abarque a 

economia e o meio ambiente, ligados por saberes alternativos.  
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CONSIDERAÇÕES 

 

No século XXI tem se intensificado a vida nas cidades. Nesse sentido, as questões 

socioambientais vêm cada vez mais se expressando como um problema predominante na 

formulação de políticas públicas ambientais para o enfrentamento de problemas urbanos, na 

busca pelo Desenvolvimento Sustentável. Tais políticas são demandas da sociedade civil 

organizada e foram definidas como instrumentos legais para a gestão do território urbano por 

meio da participação da sociedade em diversos espaços pelos atores sociais que tecem a vida 

cotidiana.  

No entanto, este estudo traz outros aspectos da cidade para além de seu aspecto físico, 

e abarca os aspectos do meio ambiente, associados a valores culturais e práticas sociais, por 

meio do estudo do plano diretor como um instrumento da gestão ambiental.  Nesse sentido, 

constatamos que o Plano Diretor, concebido atualmente como a base legal do ordenamento 

território urbano, é um instrumento potencialmente capaz de integrar a dimensão ambiental no 

âmbito da gestão urbana. Foi a partir destas constatações que partiu esta pesquisa no 

município de Mossoró/RN.  

Por meio deste estudo podemos afirmar que os problemas mais enfrentados pela 

gestão ambiental atual estão ligados a ausência de recursos para ampliar a funcionalização do 

sistema de gestão ambiental. Para isso a ampliação das vias de participação da sociedade pode 

contribuir a solução de muitos destes problemas, porque quando se olha com o olhar da 

sociedade, a gestão pode traçar um planejamento em prol do bem da população local e da 

preservação do meio ambiente. Assim também, como uma maior capacitação técnica dos 

conselheiros de meio ambiente para atuar na fiscalização da gestão, pois os conselheiros 

precisam entender da lógica interna do sistema de gestão, legislações específicas, projetos 

criados no âmbito da gestão local que estejam relacionados à questão ambiental.  

Os avanços encontrados correspondem à formação de uma legislação ambiental 

municipal que vem desenhando a política ambiental do município e um plano diretor que é 

concebido como um instrumento da gestão ambiental urbana. Porém, o limite que mais se 

destaca é ausência de operacionalização destas leis com eficácia, pois conforme apontaram os 

estudiosos do município, Mossoró, tem crescido rapidamente e seu crescimento não tem sido 

regulado equitativamente. Sugerimos então, que se mapeiem os problemas ambientais e 

urbanos mais visíveis com o auxílio da população, tendo em vista a configuração de uma 

gestão participativa que se faz com o povo e para o povo, e não só gerencial.  

Para atuar no processo de gestão do meio ambiente urbano foi necessário identificar as 

formas de entendimento e saberes dos diferentes atores sociais (estes são docentes 



90 

universitários, catadores de materiais recicláveis, líderes de associações comunitários, 

sindicatos públicos e privados e gestão pública). Neste aspecto, observamos que quanto ao 

conhecimento técnico, os docentes universitários e gestores públicos dominam mais, e quanto 

aos catadores, líderes de associações e sindicatos assumem uma postura de militância pelos 

direitos da sociedade. Há que se repensar a forma de se dialogar o conhecimento tanto 

técnico-científico como o conhecimento tratado como experiência social, para a formulação 

de políticas públicas ambientais com o enfoque democrático, como se prevê a legislação 

cidadã. Dessa forma podemos obter planos diretores abertos a produção coletiva com vistas a 

emancipação social e humana.  
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CONCLUSÕES GERAIS  

 

As políticas públicas ambientais podem ser consideradas ações transversais que 

ordenam o território e perpassam outras políticas públicas sociais, constituindo um conjunto 

de situações problemas advindas dos diversos segmentos da sociedade. Com a Constituição 

Cidadã de 1988, as políticas públicas para a área de meio ambiente tornaram-se um direito 

assegurado pelo Estado, pelo Poder Público e pela sociedade organizada.  

Como posto na fundamentação teórica, as políticas públicas ambientais são tecidas no 

território usado, constituído de múltiplos atores sociais. A pesquisa elegeu como base 

empírica o município de Mossoró/RN e suas políticas ambientais urbanas como dimensões 

estruturantes do território, entendendo o urbano e o ambiental como frações do território. 

Observou-se que, em Mossoró/RN, há vários processos de formulação de legislação para a 

área socioambiental. Interessante foi perceber como a formulação de tais documentos ocorrem 

com uma pequena parcela da população, muitas vezes até distante dos que vivem os 

problemas socioambientais, os quais comporão a agenda ambiental do município. Vale 

esclarecer que os instrumentos aqui selecionados para a análise, o Plano Diretor e os 

documentos que compõem a agenda ambiental, as atas do conselho de meio ambiente são 

fundantes para se entender a gestão ambiental brasileira sob a ótica socioambiental. Quanto ao 

plano diretor, foi identificado na literatura especializada que é um instrumento de suma 

importância para a prática do planejamento urbano e da gestão ambiental urbana. Possui uma 

função socioambiental que influencia diretamente na formulação de políticas territoriais e 

ambientais. É também componente que estrutura a agenda ambiental, que contém princípios 

da Agenda 21, como as sustentabilidades das cidades. Vale salientar que a agenda ambiental 

local é a reunião de demandas sociais de vários extratos sociais, configurando-se, então, como 

um desafio para a seleção de prioridades para se tratar na gestão pública ambiental.  

A gestão das políticas ambientais passa a ser um processo protagonizado por diversos 

atores sociais. Isso contribui para a implementação de políticas descentralizadas tanto a nível 

de administração, como nas esferas da sociedade. A sociedade também como o Estado são 

entes formuladores de políticas públicas ambientais, até mesmo quando se omitem, 

priorizando outras estratégias de desenvolvimento.  

A relação ciência, sociedade e natureza, pode subsidiar a compreensão de uma questão 

socioambiental que desenha o sentido das experiências sociais e científicas, porque a 

humanidade procura valorizar os recursos naturais, a partir de sua cultura e de seus saberes. 

Logo, as políticas ambientais urbanas podem fortalecer o vínculo sociedade/natureza e a 
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retroalimentação ciência/sociedade/vida, num contexto em que as contradições dialogam, 

descobrindo novas formas de se fazer ciência e natureza para além da lógica do capital. 
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APÊNDICE I 
 
Roteiro de Entrevista dos Gestores e Coordenadores da Área Ambiental Urbana de Mossoró 
 
Nome: 
Função: 
Escolaridade: 
Anos de atuação: 
 

1.  Como você se inseriu na gestão ambiental urbana de Mossoró/RN? 
2. Qual é a importância da gestão ambiental/urbana de Mossoró/RN? 
3. Como foi o processo de implantação do Plano Diretor e da Agenda 21 de 

Mossoró/RN, em que ano? 
4. Quais são os avanços e limites na operacionalização do Plano Diretor?  
5. O que significa a dimensão da sustentabilidade ambiental preconizada pelo Plano 

Diretor de Mossoró/RN?  
6. Como se configura o Plano Diretor de Mossoró/RN no Planejamento do território 

urbano e sua articulação com as promoção de políticas públicas?  
7. Por meio de que ações o Plano Diretor de Mossoró/RN busca promover o 

desenvolvimento sustentável?  
8. Como o Plano Diretor de Mossoró/RN tem garantido o direito a uma cidade 

sustentável? 
9. Qual é a relação do Plano Diretor de Mossoró/RN com a Agenda 21 Local do 

município? 
10. Como os saberes dos munícipes contribuíram com a formulação do Plano Diretor de 

Mossoró/RN? Da Agenda 21 Local?  
11. Qual é a sua análise sobre a implementação do plano diretor e da agenda ambiental de 

Mossoró/RN? 
12. Porque a Agenda 21 Local de Mossoró/RN não foi implementada até o momento, 

quais são as dificuldades? 
13. Como você analisa o papel dos Conselhos de Meio Ambiente/Cidades no município 

de Mossoró/RN? 
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APÊNDICE II 
 

Roteiro de Entrevistas dos Conselheiros 
 
Nome: 
Função: 
Escolaridade:  
 

1. Como você se inseriu nos conselhos de meio ambiente/de cidade? 

2. Qual a importância do conselho municipal de meio ambiente de Mossoró/RN/cidade, 

o que faz?  

3. Qual é a composição atual dos conselhos? 

4. Como você avalia a implementação do Plano Diretor de Mossoró/RN/ Agenda 21 

Local?  

5. Qual é a relação dos conselhos gestores com a gestão ambiental urbana de 

Mossoró/RN? 

6. Porque a Agenda 21 Local de Mossoró/RN não foi implementada até o momento, 
quais são as dificuldades? 
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ANEXO I – REVISTA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AÇÃO 
 
Como colaborar - Normas de publicação na Educação Ambiental em Ação 
Aos interessados em colaborar com esta publicação enviando contribuições, esclarecemos que 
a revista eletrônica Educação Ambiental em Ação nasceu a partir do Grupo de Educação 
Ambiental da Internet – GEAI, em 2002 [...] 
 
Como colaborar - Normas de publicação na Educação Ambiental em Ação 
1. Apresentação 
Aos interessados em colaborar com esta publicação enviando contribuições, esclarecemos que 
a revista eletrônica Educação Ambiental em Ação nasceu a partir do Grupo de Educação 
Ambiental da Internet – GEAI, em 2002. É editada trimestralmente e é mantida pelo 
esforço voluntário de cada membro da equipe, principalmente seus editores, não tendo uma 
instituição mantenedora. Esta publicação é totalmente feita com os recursos da internet e não 
possui versão impressa. Todos os volumes anteriores estão à disposição no ambiente virtual. 
A revista pretende ser instrumento para divulgar, difundir e incentivar ações de 
Educação Ambiental integradas e conscientizadoras em todos os espaços sociais que 
estejam dentro dos eixos temáticos descritos abaixo. Pretende mostrar o que muitas pessoas, 
de diferentes Estados do Brasil, e alguns estrangeiros, pensam e fazem para a consolidação da 
Educação Ambiental. Por fim, pretende ser um jardim de idéias, um solo fértil onde germinam 
sementes de conscientização, ação, reflexão, tolerância e confiança na construção de um 
mundo melhor. 
Editores responsáveis: Berenice Gehlen Adams, Sandra Barbosa e Júlio Trevisan 
Endereço eletrônico: www.revistaea.org 
2. Normas de publicação 
2.1 Eixos temáticos 
A revista eletrônica Educação Ambiental em Ação publica trabalhos que estejam relacionados 
com os eixos temáticos a seguir, desde que seguidas as normas aqui expostas:  
 Relatos de Práticas de Educação Ambiental; 
 Diversidade da Educação Ambiental; 
 Educação Ambiental e Seus Contextos; 
 Educação Ambiental e Cidadania; 
 Sensibilização e Educação Ambiental; 
 Reflexões para Conscientização. 
2.2 Processo de publicação 
2.2.1 Serão aceitos somente trabalhos para publicação em português. Todo trabalho enviado 
deve antes ser cuidadosamente revisado a adequado às instruções contidas nas seções 2.3 e 
2.4. 
2.2.2 Os autores são os únicos responsáveis pelas idéias expostas em seus trabalhos, como 
também pela responsabilidade técnica e veracidade das informações, dados etc, apresentados. 
Os editores não se responsabilizam pelo conteúdo dos textos publicados. 
2.2.3 Os autores estarão cedendo os direitos autorais à revista, sem quaisquer ônus para esta, 
considerando seu caráter de fins não lucrativos. 
2.2.4 O Trabalho deve ser enviado para sicecologia “arrobat” yahoo.com.br conforme 
seções 2.3 e 2.4. Favor escrever “ARTIGO Revista EA (título)” como assunto da mensagem 
eletrônica. 
2.2.5. Inicialmente, será verificado se o trabalho está inserido em um ou mais do eixos 
temáticos listados na seção 2.1. Caso contrário, o trabalho será rejeitado sem possibilidade de 
re-envio. 
2.2.6 Será verificado se o documento está formatado conforme as normas descritas na seção 
2.4. Caso contrário, será solicitado ao autor o envio de uma nova versão que observe as 
normas de formatação. 
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2.2.7 Se o documento atender aos critérios 2.2.5 e 2.2.6, será submetido ao corpo revisor da 
revista. Nesta etapa, o trabalho será lido pelos revisores, os quais emitirão pareceres segundo 
a lista abaixo: 
(A) Trabalho deve ser aceito sem correções 
(B) Trabalho deve ser aceito mediante correções 
(C) Conteúdo inadequado para publicação 
No caso de o trabalho ser aceito mediante correções (parecer B), o autor correspondente 
receberá uma resposta contendo a lista das correções a serem feitas. Cabe ao autor elaborar 
uma nova versão do documento e re-iniciar o processo de submissão a partir do item 2.2.4 
acima.  
2.2.8 O tempo entre submissão e publicação do artigo pode variar de 3 a 6 meses. 
Tipicamente, são publicados em cada edição no máximo dez trabalhos. Os trabalhos serão 
analisados na ordem em que foram enviados aos editores, havendo portanto uma lista de 
espera. 
2.2.9 Não há qualquer responsabilidade por parte dos editores em fornecer atestados de 
recebimento de artigos ou de publicação tendo em vista ser um trabalho desenvolvido de 
forma totalmente voluntária, sem objetivos financeiros ou promocionais. Trata-se, portanto, 
de um projeto experimental que tem dado importante contribuição para a implementação da 
Educação Ambiental. 
2.3 Estrutura do documento 
2.3.1 Tipos de documentos aceitos 
Os artigos podem ser submetidos em um dos seguintes formatos: DOC (Word 2003-), DOCX 
(Word 2007), RTF, ou ODT (OpenOffice) 
2.3.2 Extensão do texto 
A extensão do trabalho deverá ser de no máximo 5000 palavras. 
2.3.3 Nome do arquivo 
O nome do arquivo de envio deve conter parte do título, sem acentos ou caractéres especiais. 
2.3.4 Folha-de-rosto 
A primeira página do documento deve conter uma “folha-de-rosto” contendo as seguintes 
informações: título; autores; instituição; e-mail para contato. 
2.3.3 Conteúdo 
A organização do trabalho deve respeitar a seqüência abaixo 
 Título; 
 Informações sobre os autores: título acadêmico; nome; referência profissional; 
endereços para correspondência, telefones, fax e e-mail; 
 Resumo; 
 Texto completo; 
 Referências bibliográficas. 
2.4 Formatação 
2.4.1 Texto 
A revista possui certa flexibilidade quanto à formatação do texto. Porém, a formatação deve 
ser consistente, ou seja, o padrão de formatação adotado para cada elemento do texto (título 
de secão, corpo, legenda de figura etc) deve ser mantido em todo o documento. O padrão de 
formatação inclui: 
 estilos de letras (efeito, tamanho etc); 
 estilos de parágrafos (alinhamento, espaçamento entre linhas, recuo, espaço antes e 
depois etc) 
Para o corpo principal do texto, utilizar font Arial, tamanho 12. 
Para o corpo principal do texto, utilizar espaçamento de parágrafo simples. 
2.4.2 Figuras 
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2.4.2.1 Figuras devem ser geradas, salvas como imagem, e depois inseridas no documento 
principal. Imagens devem ser geradas no tamanho que proporcione a clareza desejada quando 
visualizadas em escala (zoom) 100%, porém, larguras devem ser no máximo 960 pixels. 
2.4.2.2 Não é permitido o uso de caixas de texto, molduras, objetos de desenho (retângulos, 
setas etc) ou qualquer outro recurso de desenho. Não é permitido inserir qualquer objeto no 
documento (por exemplo, gráficos do Excel), exceção feita a equações. Para gerar figuras 
contendo anotações, diagramas etc, utilize um programa externo (por exemplo, (Photoshop), 
Powerpoint) e salve a figura como imagem. 
2.4.2.3 Cada figura deve ser mencionada pelo menos uma vez no texto. Figuras devem ter 
uma legenda abaixo, explicando a figura detalhadamente, sem que o leitor tenha que remeter 
ao texto principal para entender pontos-chave das figuras. 
2.4.3 Referências bibliográficas 
A revista é flexível quanto às normas para referências bibliográficas a serem adotadas pelos 
autores. Porém, o padrão adotado deve ser claro e mantido ao longo do texto. No entanto, 
recomenda-se adoção das normas ABNT. 
Atenciosamente, 
Berenice Adams, Júlio Trevisan e Sandra Barbosa 
Editores responsáveis e equipe da Educação Ambiental em Ação. 
 
Normas atualizadas em Dezembro de 2010. 
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ANEXO II – REVISTA GEOUSP 
 

Diretrizes para Autores 

Normas de Publicação  
A revista GEOUSP destina-se à publicação acadêmica na área de Geografia. Os principais 
critérios e características são: 
1) Todos os trabalhos devem ser inéditos; 
2) O artigo submetido poderá conter, no máximo, dois autores. Artigos elaborados por três 
ou mais autores não serão aceitos para publicação.; 
3) O arquivo submetido para a avaliação não pode conter nenhuma informação que possa 
identificar a autoria como:  nome do autor, Instituição a qual está vinculado, e-mail, etc.  
4) Tipos de trabalhos publicados:  
4.1 Artigos que tratem de temas definidos por uma abordagem geográfica;  
4.2 Notas de Pesquisas de campo que exponham vivências e discutam metodologias de 
trabalho de campo em Geografia;  
4.3 Resenhas Críticas que analisem as contribuições e as limitações da obra em questão;  
4.4 Notícias de Encontro que informem criticamente sobre reuniões científicas acontecidas;  
4.5 Intercâmbio artigos de pesquisadores que atuam em universidades estrangeiras.  
5) Formatação e extensão dos textos: Digitar em Word for Windows, preferencialmente Word 
97-2003, tamanho A4, margens ajustadas em 2,5 cm, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 
entre linhas de 1,5 cm, paginada no lado superior esquerdo. Os arquivos não podem 
ultrapassar 2Mb. Os Artigos deverão ter no máximo 20 páginas; as Notas de Pesquisa, no 
máximo 10 páginas; as Resenhas, no máximo 3 páginas e as Notícias de Encontro, 2 páginas.  
  
6. Forma de apresentação:  
6.1 Todo artigo deverá estar acompanhado de Resumo (em português e inglês), de 
aproximadamente 10 linhas e por 5 Palavras-chave (em português e inglês) e ser devidamente 
revisto pelo(s) autor(es).  
6.2 Citações: até 3 linhas devem aparecer no corpo do texto entre parênteses, acima de 3 
linhas formatar em espaçamento entre linhas simples, recuo à esquerda de 4 cm, fonte 11. 
Indicar sobrenome do autor, data da publicação e página(s) citada(s). No caso de diferentes 
títulos de um autor do mesmo ano, o dado diferencial será uma letra após a data, conforme 
exemplos: (SOJA, 1989, p. 32) ou (HARVEY, 1985a, p. 77-78). A referência da citação deve 
estar contida na bibliografia no final do artigo.  
6.3 Bibliografia: deve apresentar indicações completas das obras utilizadas, de acordo com as 
Normas da ABNT. Por exemplo:  
Livro:  
SOBRENOME, Nome do autor. Título do Livro. Edição. Local de publicação: Editora, ano, 
nº de páginas.  
Artigo de revista:  
SOBRENOME, Nome do autor. “Título do artigo”. Título do periódico, número do volume, 
data do volume, páginas (inicial e final)  
Artigo de coletânea:  
SOBRENOME, Nome do autor. ”Título do trabalho”. In: SOBRENOME, Nome do 
Organizador. Título da Coletânea. Local de Publicação: Editora, data, páginas (inicial e final)  
6.4 Destaques: Deve ser utilizado itálico toda vez que for necessário ressaltar palavra(s) ou 
frase(s) do texto, bem como palavras de origem estrangeira.  
Quando de citações de livros utilizados, estas devem vir entre aspas.  
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6.5 Ilustrações: devem ser utilizadas quando importantes para o entendimento do texto. Fotos, 
mapas, gráficos e tabelas devem ter boa resolução e ser inseridas no corpo do texto, próximos 
ao local onde forem citadas.  
  
Itens de Verificação para Submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 
submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 
acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 
revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao Editor". 

2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF 
(desde que não ultrapassem 2MB) 

3. URLs para as referências foram informadas quando necessário. 
4. O texto está em espaço 1,5; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico em vez de 

sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão inseridas no texto, não 
no final do documento, como anexos. 

5. A identificação de autoria do trabalho foi removida do arquivo e da opção Propriedades 
no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso submetido para 
avaliação por pares (ex.: artigos), conforme instruções disponíveis em Assegurando a 
Avaliação Cega por Pares. 

6. O artigo submetido poderá conter, no máximo, dois autores. Artigos elaborados por três 
ou mais autores não serão aceitos para publicação. 

7. O arquivo submetido para a avaliação não pode conter nenhuma informação que possa 
identificar a autoria como:  nome do autor, Instituição a qual está vinculado, e-mail, etc. 

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços 
prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a 
terceiros. 
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ANEXO III – REVISTA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
 
Diretrizes para Autores 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 
 

Escopo da Revista 
A revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, do curso de Doutorado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, em consonância com sua trajetória que 
teve início no Caderno de Desenvolvimento e Meio Ambiente (n. 1, ano 1994), tem como 
escopo publicar artigos de qualidade em âmbito local, nacional e internacional de temas 
socioambientais, propiciando sua divulgação ampla em vários circuitos acadêmicos. Ancorada 
em uma perspectiva interdisciplinar, o foco central da revista é a discussão de problemáticas 
que se inscrevam na intersecção entre sociedade e natureza. A abordagem de temáticas de 
interface socioambiental traz como desafio a busca de uma visão multidimensional e 
abrangente requerendo, assim, o fecundo diálogo entre os diversos campos do conhecimento 
científico. Artigos de caráter estritamente disciplinar ou técnico não são aceitos, 
independentemente da avaliação de sua qualidade. 
 
Tipos de publicação 

A revista Desenvolvimento e Meio Ambiente é uma revista eletrônica (on line) e 
impressa, disponível para consulta e submissão no endereço eletrônico www.ser.ufpr.br/made. 
Publica artigos originais e inéditos (em torno de 30 páginas), resenhas de livros publicados 
recentemente (máximo 5 páginas) e conferências (máximo 20 páginas). A revista republicará 
artigos internacionais, traduzidos ou não, que os editores julgarem importante divulgar no 
país, desde que não mais que um (1) por edição. 
 
Regras e políticas 

Toda submissão e acompanhamento do processo de avaliação dos trabalhos enviados à 
revista Desenvolvimento e Meio Ambiente serão feitos exclusivamente através do Sistema 
Eletrônico de Revistas – SER da UFPR, no endereço eletrônico www.ser.ufpr.br/made. É 
necessário que os autores realizem um CADASTRO prévio no sistema antes da submissão. 
Não serão aceitos trabalhos submetidos via email ou correio, apenas através do sistema 
eletrônico. Caso o autor não consiga acessar adequadamente o sistema, entre em contato com 
os Editores pelo email: revistamade@gmail.com. 
 

Os Direitos Autorais para trabalhos publicados nesta revista são do autor, com direitos 
de primeira publicação para a revista. Em virtude de aparecerem nesta revista de acesso 
público, os trabalhos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações 
educacionais e não-comerciais. Os nomes e endereços de email neste site serão usados 
exclusivamente para os propósitos da revista, não estando disponíveis para outros fins.  

É função dos Editores avaliarem preliminarmente o conteúdo do trabalho submetido e, 
caso houver restrições à publicação, não designá-lo para avaliação, o que deverá ser 
comunicado aos autores. Poderão também realizar ou solicitar, quando julgarem necessário, 
pequenas modificações nos originais, visando uma melhor adequação aos padrões da revista.  

Os autores receberão dois exemplares do número da revista em que seu trabalho for 
publicado. Toda correspondência deverá ser encaminhada aos Editores, através do email 
revistamade@gmail.com ou endereço a seguir:  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
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REVISTA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
Rua dos Funcionários, 1540 – Juvevê 
CEP. 80.035-050 – Curitiba – Paraná – Brasil 
 
O processo de avaliação 

Os Editores encaminharão o trabalho recebido para, no mínimo, dois avaliadores, 
àqueles que considerarem adequados para a avaliação. A avaliação é feita pelo processo por 
pares-cega (duplo-cego), onde os avaliadores não têm acesso ao(s) nome(s) do(s) autor(es), 
bem como o(s) autor(es) ao(s) dos avaliadores.  

A avaliação é feita levando em conta os seguintes critérios: conteúdo; estruturação do 
texto; e redação. Os avaliadores recomendarão a aceitação, rejeição ou solicitação de 
modificações do trabalho, que será avisado por email pelos Editores.  
 
Estrutura e formatação 

A revista Desenvolvimento e Meio Ambiente publica trabalhos em português, 
espanhol, inglês e francês. Os artigos devem ser enviados em sua língua original, sendo 
obrigatório título, resumo e palavras-chave na língua original, em português e inglês. Devem 
ser digitados em Word for Windows (salvos na extensão .doc), utilizando fonte Times New 
Roman tamanho 12 e espaço entre linhas de 1,5. 
 
A estrutura do artigo deve ser a seguinte:  
a) título na língua original, português e inglês;  
b) resumo (em torno de 250 palavras) na língua original, português e inglês, acompanhados de 
três palavras-chaves em cada um dos idiomas;  
c) escopo do artigo, com os itens julgados pertinentes pelos autores; 
d) referências bibliográficas. 
Notas de rodapé devem estar numeradas em algarismos arábicos, fonte Times New Roman 
tamanho 9.  

Os dados do(s) autor(es) devem ser obrigatoriamente preenchidos na seção de 
metadados do sistema, incluindo nome e sobrenome completos, instituições de origem e 
endereços (incluindo endereço eletrônico). Os nomes do(s) autor(es) e suas respectivas 
instituições não deverão constar no artigo submetido.  

As figuras e tabelas com suas respectivas legendas devem estar inseridas no próprio 
texto quando enviado para avaliação e numeradas consecutivamente em algarismos arábicos, 
na ordem em que foram incluídas no texto. São aceitas apenas figuras em preto e branco.  Se 
aprovado, o artigo final deve ser reenviado sem as figuras que deverão estar, cada uma, em 
arquivo a parte na extensão bmp, tiff ou jpg, respeitando o tamanho máximo de 21 x 27,5 cm. 

As referências devem seguir a seguinte recomendação: citações ao longo do texto – 
Ex. Segundo Deléage (2007); (DELÉAGE, 2007); (BITTENCOURT e SORIANO-SIERRA, 
2007); (PAVESI et al., 2007); caso haja uma citação direta de um autor, deve ser incluído o 
número da página (MORAN, 1994, p.17). Caso o autor citado tenha mais de uma publicação 
no mesmo ano, cada uma deve ser identificada por letras (DELÉAGE, 2007a; 2007b). 

As bibliografias citadas no texto que devem constar no item final “Referências” devem 
estar de acordo com os exemplos abaixo. Quando repetir o nome de um autor já citado, a 
referência seguinte deve substituir o nome por cinco traços subscritos (p.ex. _____. Título...). 
 
Livro 
VINHA, V. (Org.). Economia do meio ambiente: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2003. 
ALMEIDA, J. R. de; BASTOS, A. C. S.; MALHEIROS, T. M.; MARCONDES DA SILVA, 
D. Política e planejamento ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: THEX Editora, 2004 
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Capítulo de livro 
CÂNEPA, E. M. Economia da poluição.  In: MAY, P. H.; LUSTOSA, M. C.; VINHA, V. 
(Orgs.). Economia do meio ambiente: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
  
Artigos de periódico 
MARTIN, B. Strategies for dissenting scientists. Journal of Scientific Exploration, v. 12, n. 4, 
p. 605-615, 1998. 
  
Teses e Dissertações 
BITENCOURT, N. de L. da R. A problemática da conservação ambiental dos terrenos de 
marinha: o caso da Orla do Canal da Barra da Lagoa, Ilha de Santa Catarina, Brasil. 
Florianópolis, Tese (Doutorado em Geografia) – UFSC, 2005. 
  
Documentos em formato eletrônico 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Status atual das atividades de projeto no 
âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil e no mundo. 2007. 
Disponível em: <www.mct.gov.br/upd_blob/7844.pdf>. Acesso em: jan. 2008. 
  
Artigo em Jornal 
MIGUEL, S. Um revés nos biocombustíveis. Jornal da USP, jan.-fev. 2008, p. 5. 
  
Constituição, Leis, Decretos e Resoluções 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 11. ed. 
São Paulo: Atlas, 1998. 
BRASIL. Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília: DOU de 
11/1/2002. 
BRASIL. Decreto n.° 5.300, de 7 de dezembro de 2004. regulamenta a Lei n.° 7.661, de 16 de 
maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, dispõe 
sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla 
marítima, e dá outras providências. Brasília: DOU de 8/12/2004. 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA. Resolução n.° 004, de 18 de 
setembro de 1985. Brasília: DOU de 20/1/1986. 
  
Trabalhos em anais de congresso 
MOURA, R.; KLEINKE, M. de L. U. Espacialidades e institucionalidades: uma leitura do 
arranjo sócio-espacial e do modelo de gestão das regiões metropolitanas do sul do Brasil. In: 
ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 24., out. 2000. Petrópolis. Anais. 
  
Entrevistas 
CRUZ, J. A Estratégia para Vencer. Pisa: Veja, São Paulo, v. 20, n. 37, p. 5-8, 14 set. 1988. 
Entrevista concedida a J.A. Dias Lopes. 
  
ATENÇÃO: Trabalhos submetidos que não estejam de acordo com as normas descritas acima 
serão automaticamente rejeitados.  
Assim que concluída a edição da revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, os artigos do 
respectivo número publicado estarão disponíveis on line no site da revista 
(www.ser.ufpr.br/made) e, assim que for finalizada a impressão do número, enviada aos 
autores. 
 
 
 



105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO IV – PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE 
MOSSORÓ/RN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 

 
LEI COMPLEMENTAR N.º 012/2006 

Dispõe sobre o Plano Diretor do 
Município de Mossoró e dá outras 

providências. 
A PREFEITA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono a seguinte lei 
Complementar. 

TÍTULO I 
DA FINALIDADE, ABRANGÊNCIA E OBJETIVOS GERAIS DO PLANO DIRETOR 
CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA 
Art. 1º. Esta Lei, em atendimento ao artigo 182 da Constituição Federal, do Capítulo III da 
Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e do art. 56, inciso IX da 
Lei Orgânica do Município de Mossoró, institui o Plano Diretor de Mossoró. 
Art. 2º. O Plano Diretor é o instrumento básico da política de expansão urbana e 
desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental, determinante para os agentes 
públicos e privados que atuam no Município. 
§ 1º. O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o 
Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual incorporar as 
diretrizes e prioridades nele contidas. 
§ 2º. O Plano Diretor do Município deverá observar os seguintes instrumentos: 
I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento 
econômico e social; 
II – planejamento da microrregião de Mossoró; 
III – Lei Federal nº 10.257 de 10 de Julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 
§ 3º. Além do Plano Diretor, o processo de planejamento municipal compreende: 
I – disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 
II – zoneamento ambiental; 
III – plano plurianual; 
IV – diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 
V – gestão orçamentária participativa; 
VI – planos, programas e projetos setoriais; 
VII – planos de desenvolvimento econômico e social. 
Art. 3º. O Plano Diretor abrange a totalidade do território do Município, definindo: 
I – a política de desenvolvimento do município; 
II – as políticas setoriais; 
III – o ordenamento territorial; 
IV – a gestão democrática; 
V – uso e ocupação do solo. 
CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS GERAIS DO PLANO DIRETOR 
Art. 4º. O Plano Diretor rege-se pelos seguintes princípios: 
I – justiça social e redução das desigualdades sociais; 
II – inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, serviços e políticas 
sociais a todos os munícipes; 
III – direito à cidade para todos, compreendendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à energia elétrica, às vias e acessos públicos, saúde, educação, lazer, 
segurança, ao transporte público, aos serviços públicos, ao trabalho ; 
IV – respeito às funções sociais da cidade e à função social da propriedade; 
V – transferência para a coletividade de parte da valorização imobiliária inerente à 
urbanização; 
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VI – universalização da mobilidade e acessibilidade; 
VII – transporte público coletivo; 
VIII – sustentabilidade ambiental; 
IX – identidade arquitetônica, histórica, cultural e natural; 
X – planejamento, articulação e controle das políticas públicas; 
XI – democracia e participação popular. 
Art. 5º. O Plano Diretor tem como objetivo orientar, promover e direcionar o 
desenvolvimento sustentável do município, respeitando as suas características naturais, 
priorizando a função social da propriedade e atendendo aos princípios básicos especificados 
no artigo 4º. 
TITULO II 
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, DIRETRIZES E OBJETIVOS GERAIS DA 
POLÍTICA URBANA 
Art. 6º. A política urbana deve se pautar pelos seguintes princípios: 
I - Função social da cidade; 
II – Função social da propriedade; 
III – Sustentabilidade urbana; 
IV – Gestão democrática e participativa. 
Art. 7º. As funções sociais da cidade no Município de Mossoró correspondem ao direito à 
cidade para todos, compreendendo o direito a terra urbanizada e legalizada, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao 
trabalho, à 
mobilidade e acessibilidade urbana e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 
Art. 8º. A propriedade cumpre sua função social quando se subordina aos interesses da 
coletividade, mediante o atendimento das seguintes exigências: 
I – aproveitamento e utilização compatíveis com a segurança de seus usuários e da sua 
vizinhança, bem como a preservação da qualidade do meio ambiente; 
II – aproveitamento compatível com a capacidade de atendimento dos serviços públicos e 
infra-estrutura disponível. 
Art. 9º. São atividades compatíveis com a função social da propriedade, atendidas 
prescrições legais, aquelas que visem a: 
I – construção de moradia, especialmente de interesse social; 
II – atividades econômicas geradoras de emprego e renda; 
III – proteção do meio ambiente; 
IV – preservação do patrimônio arquitetônico, histórico, cultural e natural. 
Art. 10. Sustentabilidade urbana é o desenvolvimento local socialmente justo, 
ambientalmente equilibrado e economicamente viável, visando garantir qualidade de vida 
para as presentes e futuras gerações. 
Art. 11. A gestão da política urbana se fará de forma democrática, incorporando a 
participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e 
acompanhamento. 
Art. 12. São diretrizes da política urbana: 
I – compatibilizar o uso e ocupação do solo com a proteção do meio ambiente natural e 
construído, reduzindo a especulação imobiliária e orientando a distribuição de infra-estrutura 
básica e equipamentos urbanos. 
II – estimular a multiplicidade de usos compatíveis das edificações, buscando reduzir a 
distância entre a moradia e o local de trabalho da população por meio de incentivos a 
construção de habitação de interesse social em áreas estrategicamente identificadas. 
III – definir critérios de controle do impacto urbanístico e ambiental dos empreendimentos 
públicos e privados. 
IV – promover e incentivar as atividades econômicas, especialmente o turismo e o setor 
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industrial, como forma de desenvolvimento econômico e social, priorizando a proteção do 
meio ambiente e combate a qualquer tipo de poluição, com observância das peculiaridades 
locais, bem como a criação de oportunidades para melhoria das condições econômicas e 
sociais da população; 
V – definir o sistema de planejamento por meio de um processo participativo democrático, 
através de conselhos ou outros órgãos colegiados; 
VI – zelar pela continuidade dos estudos e diagnósticos das características locais, as quais 
deverão orientar as revisões do Plano Diretor, de forma a assegurar a sua atualização e a 
participação democrática; 
VII – possibilitar a gestão associada, por meio de consórcio com a iniciativa privada, com 
municípios vizinhos e/ou outros entes federados, visando à melhoria dos sistemas de 
saneamento e de transporte coletivo, dentre outros. 
VIII – definir instrumentos para atuação conjunta de governo e iniciativa privada, visando 
às melhorias urbanísticas necessárias ao desenvolvimento do município. 
IX – gerar reservas suficientes de terras públicas municipais, adequadas para implantação 
de equipamentos urbanos e comunitários, de áreas verdes e de programas habitacionais, para 
promover a distribuição dos serviços públicos e dos equipamentos urbanos e comunitários de 
forma socialmente justa e espacialmente equilibrada, 
X – promover a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais aos equipamentos 
públicos e comunitários, bem como aos transportes públicos de passageiros. 
XI – coibir a instalação de empreendimentos ou atividades que possam gerar conflito no 
tráfego; 
XII – combater a especulação imobiliária que possa contribuir para o aumento do déficit 
habitacional, degradação das condições de moradia, deterioração de áreas urbanizadas, 
degradação 
ambiental, insegurança pública e sub utilização da infra-estrutura urbana; 
XIII – promover a produção e consumo sustentável de bens e serviços compatíveis com os 
desenvolvimentos econômicos, sociais e de proteção ambiental; 
XIV – garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização, garantindo a inclusão social das favelas e bairros periféricos da cidade; 
XV – promover o desenvolvimento urbano com a função de elevar a qualidade de vida 
para todos que vivem na cidade; 
XVI – coibir a segregação e a exclusão social; 
XVII –proteger, preservar e recuperar o meio ambiente natural e construído, bem como o 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 
XVIII - instituir mecanismos de democratização do acesso à terra. 
TITULO III 
DOS OBJETIVOS E DAS DIRETRIZES SETORIAIS DA POLÍTICA URBANA 
CAPÍTULO I 
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
Art. 13. A política de desenvolvimento econômico dever estar articulada com o 
desenvolvimento social e com a proteção do meio ambiente, visando à redução das 
desigualdades sociais e a melhoria da qualidade de vida da população. 
Art. 14. Para a execução da política de desenvolvimento econômico e social devem ser 
observadas as seguintes diretrizes: 
I – integrar o Município no processo de desenvolvimento econômico nacional, regional e 
estadual; 
II – compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente 
natural, a partir da implementação dos princípios do desenvolvimento sustentável; 
III – estimular o desenvolvimento local, visando à atração e desenvolvimento de novos 
empreendimentos e geração de emprego e renda; 
IV – desenvolver programas de trabalho, por meio de ações coordenadas entre o Poder 
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Público e a iniciativa privada, inclusive com estimulo ao desenvolvimento científico e 
tecnológico. 
Seção I 
Das atividades industriais, comerciais e de serviços. 
Art. 15. Com o objetivo de orientar o desenvolvimento e ordenamento do território 
municipal, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para as atividades industriais, 
comerciais e de serviços: 
I – direcionar a localização dos usos industriais, comerciais e de serviços geradores de 
impacto, em áreas específicas municipais, de modo a evitar usos inconvenientes ou 
incompatíveis; 
II – descentralizar as atividades econômicas, com o uso misto, a fim de reduzir o 
deslocamento das pessoas de suas residências aos locais de trabalho; 
III – estimular a manutenção e ampliação das atividades industriais e de outras a elas 
associadas; 
IV – incentivar as atividades comerciais e de serviços, inclusive o artesanato, 
cooperativismo e o associativismo; 
V – atrair novos setores produtivos para o Município. 
Seção II 
Do Turismo 
Art. 16. Com o objetivo da promoção e incentivo ao desenvolvimento turístico municipal 
são estabelecidas as seguintes ações: 
I – para promover as características turísticas do Município: 
a) divulgar os atrativos de interesse turístico; 
b) implantar postos de informação e pontos de interesse turístico; 
c) implantar a sinalização turística; 
d) melhorar a infra-estrutura de atendimento e serviços aos turistas; 
e) incentivar a aplicação da eliminação das barreiras arquitetônicas nos bens de uso público 
e coletivo, atendendo às normas de acessibilidade; 
f) promover o eco-turismo local e regional. 
II – para incentivar o crescimento e melhoria das atividades turísticas. 
a) criar áreas de especial interesse turístico, com a fixação de padrões urbanísticos 
específicos. 
b) estimular operações consorciadas e parcerias entre agentes privados; 
c) permitir o uso publicitário urbano de apoio, conforme legislação específica; 
d) realizar eventos culturais, esportivos, entre outros; 
e) colaborar na produção e veiculação de material de divulgação; 
f) Promover incentivos, inclusive fiscais, as atividades turísticas. 
Parágrafo Único: Os projetos para empreendimentos turísticos somente serão aprovados, 
desde que contemplem solução de infra-estrutura urbana suficiente e adequada. 
Seção III 
Das atividades agropecuárias 
Art. 17. Com o objetivo de apoiar as atividades agropecuárias, são definidas as seguintes 
diretrizes: 
I – Ampliar a infra-estrutura de apoio às famílias, com vistas à sua fixação no campo 
a) democratização do acesso à saúde, educação, esporte e lazer; 
b) melhoria das condições de moradia; 
c) ampliação e melhoria das condições viárias, de transporte, energia e recursos hídricos. 
II - Promover as atividades produtivas no setor agropecuário 
a) adotar zoneamento ecológico-econômico para subsidiar suas ações específicas; 
b) ampliar a infra-estrutura de escoamento da produção agrícola; 
c) estimular o associativismo e a organização das cadeias produtivas; 
d) desenvolver ações de capacitação e assistência técnica. 
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III – Apoiar atividades de comercialização 
a) criação e manutenção de espaços de apoio prioritariamente à comercialização da 
produção familiar; 
b) realizar o marketing econômico das atividades agropecuárias do município; 
c) realizar e apoiar eventos para promover as potencialidades agropecuárias do município. 
Seção IV 
Da Recreação, esporte e lazer. 
Art. 18. Com o objetivo de estimular o desenvolvimento das atividades esportivas, de 
recreação e lazer são definidas as seguintes diretrizes: 
I – Garantir a existência de espaços de convivência social e da prática esportiva 
a) a política de ordenamento dos aspectos urbano e paisagístico deverá prever áreas 
destinados à práticas esportiva e ao lazer; 
b) incluir a construção, recuperação e manutenção de equipamentos de esporte e lazer 
comunitário no planejamento orçamentário do município; 
c) exigir que os projetos de condomínios residenciais a serem aprovados no Município 
contemplem áreas para instalação de equipamentos destinados à prática de atividades de lazer 
e/ou recreação; 
d) assegurar que os imóveis privados destinados à prática de esportes, recreação e lazer 
atendem a função social da propriedade; 
e) promover parcerias público-privadas para construção, preservação e recuperação de 
equipamentos de esporte e lazer. 
II – Incentivar o esporte e as atividades de lazer em todas as suas modalidades e formas 
legítimas de expressão 
a) elaborar planos bienais para o desporto e lazer; 
b) promover o desporto escolar e, em casos específicos, o desporto de alto rendimento; 
c) realizar e apoiar eventos e manifestações esportivas. 
Seção V 
Da Saúde 
Art. 19. A política municipal de saúde tem por objetivo garantir uma vida saudável à 
população, minimizando o risco de doenças e outros agravos. 
Art. 20. Para garantia de acesso igualitário a prestação de saúde ficam estabelecidas as 
seguintes diretrizes: 
I - implementar as ações de promoção da saúde de nível básico; 
II - controlar a vigilância epidemiológica; 
III - firmar convênios e consórcios para garantia do atendimento integral às ações de saúde; 
IV - estimular a instalação de equipamentos comunitários de saúde com atendimento 
básico de urgência e emergência nas áreas de expansão urbana municipal; 
V - dotar o município de uma infra-estrutura em saúde compatível com a demanda 
turística; 
VI - promover a orientação alimentar e nutricional para o crescimento e desenvolvimento 
saudáveis da população; 
VII - implantar a medicina preventiva, priorizando as áreas de moradia da população de 
baixa renda; 
VIII - priorizar o atendimento dos portadores de necessidades especiais na rede municipal 
de saúde. 
Seção VI 
Da Educação 
Art. 21. A política de educação do município visa assegurar aos seus beneficiários o pleno 
desenvolvimento pessoal e profissional, de modo a promover a cidadania e a inclusão social. 
Art. 22. A rede municipal de ensino deve atender a demanda, mediante a expansão dos 
equipamentos públicos correspondentes. 
Art. 23. Com o objetivo de estimular o aprendizado e evitar a evasão escolar, o Município 
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deve incentivar a elaboração de projetos e aplicação de tecnologias educacionais em parceria 
com 
diversas entidades bem como os governos estaduais e federais. 
CAPÍTULO II 
DO MEIO AMBIENTE 
Seção I 
Dos objetivos e diretrizes 
Art. 24. Para a garantia da proteção ao meio ambiente natural e a uma boa qualidade de 
vida da população, são fixadas as seguintes diretrizes e objetivos: 
I – elaborar e implementar a Agenda 21 Local como estratégia de Desenvolvimento 
Sustentável para: 
a) promover a utilização racional dos recursos naturais; 
b) preservar e recuperar ecossistemas essenciais; 
c) proteger os recursos hídricos e os mananciais, o solo e o ar; 
II - estimular a evolução conceitual da questão ambiental, por meio da educação 
ambiental, como processo sócio-interacionista e emancipatório dos munícipes; 
III - incentivar e proteger a arborização de vias e logradouros públicos, priorizando o 
reflorestamento com espécies nativas. 
Art. 25. O Município instituirá o Sistema Municipal de Meio Ambiente, para execução da 
Política Municipal de Meio Ambiente, que deverá conter, pelo menos, os seguintes 
elementos: 
I - criar instrumentos normativos, administrativos e financeiros para viabilizar a gestão do 
meio ambiente; 
II - integrar os procedimentos legais e administrativos de licenciamentos e das ações de 
fiscalização do Município com as ações dos órgãos ambientais do Estado e da União; 
III - criar instrumentos administrativos e legais de controle e proteção ambiental e de 
espaços naturais legalmente protegidos; 
IV - fixar normas e padrões ambientais municipais que assegurem a melhoria de qualidade 
do meio ambiente, e estabelecimento de respectivas penalidades e infrações; 
V - incorporar a proteção do patrimônio natural e paisagístico ao processo permanente de 
planejamento e ordenamento do território municipal. 
Seção II 
Das áreas especiais de preservação ambiental 
Art. 26. As áreas especiais de preservação ambiental são classificadas da seguinte forma: 
I – Reservas de Patrimônio Ecológico; 
II – Área Especial de Proteção Ambiental; 
III – Área de Risco Ambiental. 
§ 1º. As Reservas de Patrimônio Ecológico são áreas de domínio público ou privado, 
destinadas a proteção dos mananciais e demais formas de vegetação natural de preservação 
permanente, onde não serão permitidas quaisquer atividades modificadoras do meio ambiente 
natural, sendo incluídas as margens dos rios, córregos e bacias fechadas de águas pluviais. 
§ 2º. As Áreas Especiais de Proteção Ambiental (AEPA), que podem conter áreas de 
domínio público ou privado, destinam-se à conservação do sistema natural a fim de assegurar 
o bem-estar da população e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais, evitando a 
descaracterização das belezas naturais e dos recursos hídricos, que constituem fonte de 
exploração turística da região e do Estado, compreendendo especialmente o complexo dos 
rios, córregos e bacias fechadas. 
§ 3º. As Áreas de Risco Ambiental são aquelas sujeitas a eventos ambientais, que possam 
trazer riscos aos assentamentos humanos e ao patrimônio natural, histórico e cultural ou que 
apresentem espécies ameaçadas ou em extinção, classificadas em listas oficiais. 
Art. 27. A Administração Municipal poderá declarar como áreas especiais de preservação 
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ambiental, com fundamento em estudos específicos de avaliação do risco e do impacto 
ambiental, aquelas que venham a caracterizar como impróprio o uso para fins de moradia ou 
de quaisquer atividades que importem na alteração do meio ambiente. 
Seção III 
Do saneamento ambiental 
Art. 28. O saneamento ambiental comporta as seguintes atividades: 
I – abastecimento de água e esgotamento sanitário; 
II – drenagem urbana; 
III – gerenciamento de resíduos sólidos. 
Subseção I 
Do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 
Art. 29. Para garantir a saúde e o bem estar da população, o Município deverá prover a 
população urbana e aglomerados rurais de sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, observando as seguintes diretrizes: 
I – assegurar o abastecimento de água e o esgotamento sanitário para toda a população do 
Município; 
II - controlar a portabilidade das águas distribuídas para abastecimento humano; 
III - reservar áreas para a instalação dos equipamentos necessários ao sistema de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, de acordo com os projetos para instalações 
da rede pública; 
IV – exigir dos novos loteamentos, condomínios, construções e empreendimentos de 
impacto garantia de sistema adequado de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 
V - controlar e orientar a implantação de sistemas alternativos nos locais de população de 
baixa renda; 
VI – priorizar a implantação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário nos aglomerados urbanos de maior densidade atendendo requisitos de ordem técnica 
e de saúde pública que influenciam a necessidade urgente do serviço; 
VII – assegurar a vinculação da remuneração dos serviços de esgoto ao abastecimento 
d’água; 
VIII – estimular a criação de sistemas de reuso de água. 
Art. 30. A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é 
competência do Município que poderá exercê-la diretamente ou indiretamente, mediante 
gestão associada ou concessão; 
Art. 31. Para aprovação de projetos de implantação nos novos loteamentos acima de 1 ha, 
condomínios acima de 50 unidades, construções e empreendimentos com áreas de construção 
superior a 2.000,00m² (dois mil metros quadrados), serão exigidos termo de compromisso por 
parte das empresas concessionárias locais garantindo a operacionalização dos sistemas; 
Parágrafo Único. No caso do próprio empreendedor querer operacionalizar o sistema de 
tratamento de esgoto sanitário dos empreendimentos citados no Caput deste artigo, com 
sistema de coleta, tratamento e disposição final do mesmo, deverá o projeto de aprovação do 
empreendimento na prefeitura ser acompanhado de ofício da empresa concessionária 
autorizando esta modalidade bem como assegurando a sua fiscalização. 
Subseção II 
Drenagem urbana 
Art. 32. O manejo das águas pluviais deverá, através de sistemas naturais ou construídos, 
possibilitar o escoamento eficaz das águas de chuva, de modo a propiciar segurança e 
conforto aos habitantes e edificações existentes nas áreas urbanas. 
Parágrafo único. Para atendimento do objetivo previsto no caput, deverão ser priorizadas 
medidas não estruturais, tais como: 
I - intensificação da arborização; 
II – construção de pavimentação permeável; 
III – utilização dos canteiros centrais, praças, jardins, canalização e correção de córregos 
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como receptores dos escoamentos superficiais; 
IV – adoção de áreas permeáveis para a retenção das águas provenientes de precipitações 
pluviométricas no próprio lote, atendendo no mínimo, o previsto no artigo 35 desta lei. 
Art. 33. São prioritárias para as ações de implantação do sistema de drenagem, locais 
onde: 
I - as margens e cursos d’água ocasionam risco de inundações das edificações; 
II - bacias fechadas onde existe dificuldade de escoamento natural das águas. 
Art. 34. Os projetos novos de loteamentos, conjuntos habitacionais e condomínios só serão 
aprovados pelo Município, mediante apresentação do projeto de drenagem, onde estejam 
previstas soluções, que não acarretem ônus ou prejuízos ao meio ambiente, a terceiros ou ao 
Poder Público municipal. 
Art. 35. Com finalidade de garantir a drenagem natural das águas pluviais, os imóveis 
situados na área urbana devem resguardar a taxa de permeabilidade de 20% (vinte por cento) 
sobre a área total do terreno. 
§ 1º. As áreas destinadas à drenagem natural das águas pluviais poderão receber cobertura 
vegetal ou usar cobertura permeável. 
§ 2º. Na hipótese de impossibilidade da utilização de qualquer forma de drenagem, o órgão 
ambiental do Município deverá ser ouvido, no sentido de propor medida mitigadora. 
Subseção III 
Do gerenciamento de resíduos sólidos 
Art. 36. O Poder Público deve realizar a coleta, a remoção e destino final adequado de 
resíduos sólidos urbanos, obedecendo a critérios e controle da poluição e minimizando os 
custos ambientais e de transporte. 
§1º. O Poder Público Municipal é o gestor do sistema local de limpeza urbana, a ele 
cabendo coordenar e executar, diretamente, ou através de gestão associada ou concessão, 
todos os serviços relativos à limpeza, coleta e destino final adequado dos resíduos sólidos nas 
áreas urbanas, atendendo as seguintes diretrizes, no prazo máximo de 1(hum) ano a contar da 
data de aprovação desta Lei: 
I – dar destinação final dos resíduos sólidos de qualquer natureza sem causar a poluição do 
solo e subsolo; 
II - coletar e remover resíduos sólidos urbanos domiciliares, quando for o caso; 
III – proceder à remoção de resíduos de estabelecimentos não residenciais, em horários 
apropriados e, mediante pagamento de preço público ou tributo para transporte de materiais 
ou substâncias perigosas ou que causem risco à saúde; 
V - fiscalizar as empresas que executam serviços de remoção de resíduos sólidos urbanos; 
V – incentivar a comercialização dos produtos e subprodutos, compostos e reciclados 
provenientes do tratamento dos resíduos sólidos; 
VI – incentivar através de educação junto a população a separação do lixo visando facilitar 
a coleta seletiva. 
§2º. Os resíduos industriais, da construção civil, de grandes comércios e de saúde 
decorrentes de prestadores privados estarão submetidos a normas específicas que estabeleçam 
a obrigação de forma diferenciada, isentando o Município do ônus pela prestação deste 
serviço. 
CAPÍTULO III 
DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
Seção I 
Da Habitação 
Art. 37. Para assegurar o direito à moradia, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 
I – urbanizar as áreas ocupadas por população de baixa renda; 
II – estabelecer programas direcionados á população de baixa renda; 
III – definir no zoneamento espacial da cidade as Áreas Especiais de Interesse Social 
destinadas à regularização fundiária e urbanística e à produção de habitação social. 
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Seção II 
Do sistema viário de transportes e mobilidade 
Art. 38. Com objetivo de garantir o direito de locomoção urbana e reduzir o tempo de 
deslocamento entre a habitação e o local de trabalho, ficam estabelecidas as seguintes 
diretrizes: 
I – definir a rede estrutural do município; 
II – estabelecer controle de velocidade nas vias principais; 
III – ampliar o sistema viário, com indicação das melhorias necessárias na estruturação 
viária existente, com a finalidade de redução dos congestionamentos nos corredores do 
sistema viário urbano; 
IV – definir corredores exclusivos para transportes públicos de passageiros; 
V – definir locais para estacionamento de veículos próximo às áreas centrais, com a 
finalidade de evitar congestionamentos na área central; 
VI – elaborar projeto específico para usos que gerem impacto no tráfego; 
VII – estimular o uso de transporte coletivo; 
VIII – dotar o município de locais de paradas de transportes coletivos; 
IX – definir rotas para transporte de cargas pesadas ou perigosas; 
X – firmar convênios com órgãos federais e estaduais com objetivo de controle e 
licenciamento dos veículos, de forma a promover ações de fiscalização; 
XI - definir critérios para a concessão de transporte públicos, táxi, moto-taxi e vans. 
Subseção I 
Da hierarquização do sistema viário 
Art. 39. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em: 
I – Vias urbanas - se constitui dos principais acessos viários localizados dentro do perímetro 
urbano do município constante do Mapa 02, e se classificam em: 
a) vias de trânsito rápido: estabelecem a ligação entre o sistema rodoviário interurbano e o 
sistema viário urbano, apresentando altos níveis de fluidez de tráfego, baixa acessibilidade, 
pouca integração com o uso e ocupação do solo e são próprias para a operação de sistemas de 
transporte de alta capacidade e de cargas; 
b) vias arteriais: permitem ligações intra-urbanas, com média ou alta fluidez de tráfego, 
baixa acessibilidade, apresentando restrita integração com o uso e ocupação do solo, e são 
próprias para a operação de sistemas de transporte de alta capacidade de transporte coletivo, 
segregado do tráfego geral e de cargas; 
c) vias coletoras: recebem e distribuem o tráfego entre as vias locais e arteriais, apresentando 
equilíbrio entre fluidez de tráfego e acessibilidade, possibilitando sua integração com o uso e 
ocupação do solo, e são próprias para a operação de sistemas de transportes coletivo, 
compartilhado com o tráfego geral e de transporte seletivo; 
d) via local: promovem a distribuição do tráfego local, apresentando baixa fluidez de 
tráfego, alta acessibilidade, caracterizando-se pela intensa integração com o uso e ocupação 
do solo; 
II – Vias rurais - se constitui das rodovias, federais, estaduais e municipais, que dão acesso 
a outras cidades, ou localidade rural . 
Subseção II 
Das Categorias de vias urbanas no Município de Mossoró 
Art. 40. A classificação viária das vias de Mossoró, estão constante no Quadro 1 Anexo 1 
desta Lei, de acordo com a classificação e velocidade permitida com base no Art 61 da Lei 
federal 
9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro): 
I – VIA ARTERIAL – forma a principal estrutura viária da cidade, compreendendo grandes 
volumes de tráfego e desenvolvimento de velocidades mais altas (acima de 60 Km/h): 
a) Via Arterial I (Penetração) – constitui os principais acessos a outros 
municípios/rodovias, com largura mínima de 20,00 m, sendo 14,00m de faixa de rolamento; 
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b) Via Arterial II (Articulação) – permite articulação e deslocamentos entre regiões extremas, 
com largura mínima de 18,00 m, com faixa de rolamento de 12,00m; 
II – VIA COLETORA – são de importância intermediária na articulação da malha viária 
urbana, estabelecendo ligações entre as demais vias e as vias alimentadoras das Arteriais (40 
Km/h): 
a) Via Coletora I (Distribuição) – distribui os fluxos de veículos entre as vias Arteriais e 
Locais, com largura mínima de 15,00m, faixa de rolamento de 10,00m; 
b) Via Coletora II (Apoio) – apóia a circulação da via Arterial, com largura mínima de 
14,00m, com faixa de rolamento de 9,00m; 
III – VIA LOCAL – caracteriza-se por baixo volume de veículos e desenvolvimento de 
baixas velocidades (30 km/h): 
a) Via Local I – usada como itinerário de transporte coletivo, com largura mínima de 
12,00m, faixa de rolamento de 8,00m; 
b) Via Local II – usada para acesso direto a áreas residenciais, comerciais e industriais, 
com largura mínima de 8,00m exceto na Zona Especial Industrial, faixa de rolamento de 
5,00m; 
Subseção III 
Do Patrimônio histórico, cultural e paisagístico. 
Art. 41. Com o objetivo de incorporar ao processo permanente de planejamento urbano e 
ambiental o respeito à memória construída e à identidade das comunidades e locais aprazíveis, 
ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 
I - formular e executar projetos e atividades, com a finalidade de preservação de áreas 
características como de ambiente paisagístico; 
II – destinar áreas para instalação de espaços culturais e artísticos; 
III – instituição do tombamento, visando à preservação de bens culturais, históricos, 
arquitetônicos e locais de ruínas e cavernas, bem como o seu entorno num raio de 100,00m. 
TÍTULO IV 
DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
CAPÍTULO I 
DAS DIRETRIZES 
Art. 42. O ordenamento territorial do Município obedece às seguintes diretrizes: 
I – planejamento do desenvolvimento da cidade, da distribuição espacial da população e 
das atividades econômicas do Município, de forma a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
II – integração entre a área urbanizada do território e a área de proteção e recuperação de 
mananciais; 
III – ordenação e controle do uso do solo, de forma a combater e evitar: 
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade ou conflitos entre usos ou atividades incompatíveis ou inconvenientes; 
c) o uso ou aproveitamento excessivo ou inadequado em relação à infra-estrutura urbana; 
d) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 
utilização; 
e) a deterioração das áreas urbanizadas e dotadas de infra-estrutura, especialmente as centrais; 
f) o uso inadequado dos espaços públicos; 
g) a poluição e a degradação ambiental. 
CAPÍTULO II 
DO MACROZONEAMENTO 
Art. 43. O Macrozoneamento fixa as regras fundamentais de ordenamento do território, 
tendo como referência as características do ambiente natural e construído. 
Art. 44. O território do Município fica dividido em duas macrozonas, delimitadas no Mapa 
nº 01, Anexo 2 integrante desta Lei: 
I – Zona Urbana; 
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II – Zona de Interesse Rural. 
§ 1º. A Zona Urbana corresponde à porção urbanizada do território, definida conforme a 
lei do perímetro urbano (Lei nº 1.315/99), com características adequadas a usos 
diversificados, e 
com infra-estrutura já instalada ou que sejam facilmente instaladas ou integrem projetos ou 
programas, de modo a autorizar a intensificação controlada do uso do solo com infra-
estrutura. 
§ 2º. A área de expansão urbana, faixa intermediaria entre a Zona Urbana e a Zona de 
Interesse Rural, prevista na lei do perímetro urbano, é considerada como área urbana podendo 
ser admitidas atividades agropecuárias e rurais. 
§ 3º. A Zona de Interesse Rural corresponde à porção do território que, por suas 
características naturais, são destinadas à produção de alimentos, em todos os níveis, devendo 
ter suas dinâmicas e identidade cultural preservadas, especialmente quanto à atividade 
agropecuária e ao apoio ao sistema de produção. 
CAPÍTULO III 
DAS ÁREAS ESPECIAIS 
Art. 45. As Áreas Especiais localizam-se nas Zonas Urbana e de Interesse Rural, que 
requerem regime urbanístico específico, a induzir e restringir os parâmetros e padrões de uso 
e ocupação do solo. 
Art. 46. Situam-se na Zona Urbana, as seguintes Áreas Especiais: 
I – Área Especial de Proteção do Cone de Aproximação do Aeroporto – AEPCA; 
II – Área Especial de Interesse Histórico Cultural - AEIHC; 
III – Área Especial de Interesse Industrial – AEI; 
IV – Área Especial Urbana Central – AEUC; 
V – Área Especial de Recuperação Urbana – AERU; 
VI – Área Especial de Adensamento Urbano – AEAU; 
VII - Área Especial de Trânsito Urbano – AETU; 
§ 1º. A Área Especial de Proteção do Cone de Aproximação do Aeroporto – AEPCA 
corresponde ao perímetro delimitado pela projeção do cone de aproximação de pouso das 
aeronaves, bem como pela área de propagação de ruídos de acordo com a legislação 
específica do Ministério da Aeronáutica. Mapa nº 04, Anexo 2 
§ 2º. A Área Especial de Interesse Histórico Cultural – AEIHC corresponde à porção do 
território que, por seu valor arquitetônico, histórico e cultural, sujeita-se ao regime de 
conservação, recuperação ou preservação das edificações existentes definido no Mapa nº 05, 
Anexo 2. 
§ 3º. A Área Especial de Interesse Industrial – AEI corresponde ao perímetro onde se 
encontra localizado o atual pólo industrial consolidado, visando ao aproveitamento racional 
da infra-estrutura já instalada definido no Mapa nº 05, Anexo 2. 
§ 4º. A Área Especial Urbana Central corresponde ao centro de comércio e serviços, mantidos 
os padrões urbanísticos predominantes da área, definidos no Mapa nº 05, Anexo 2. 
§ 5º. A Área Especial de Recuperação Urbana corresponde à área próxima ao centro 
urbano, visando incentivar o uso do solo compatível com a característica histórica da área 
definido 
no Mapa nº 05, Anexo 2 
§ 6º. A Área Especial de Adensamento Urbano corresponde à porção da cidade destinada à 
aplicação dos instrumentos indutores do uso social da propriedade, de modo a combater a 
especulação imobiliária e reduzir os vazios urbanos, assegurando a otimização da infra-
estrutura existente definido no Mapa nº 05, Anexo 2. 
§ 7º. A Área Especial de Transito Urbano corresponde ao polígono fechado destinado ao 
controle do tráfego de acesso e circulação no centro comercial da cidade conforme Mapa nº 
05, 
Anexo 2. 
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Art. 47. Situam-se exclusivamente na Zona de Interesse Rural: 
I - Área Especial de Segurança Alimentar (AESA); e 
II - Área Especial de Assentamentos Rurais (AEAR). 
§1º. A Área Especial de Segurança Alimentar (AESA) correspondente à área circundante a 
Área de expansão urbana, citada no Art. 44, §2º, com extensão de 1 km (um quilômetro) 
destinada prioritariamente à criação de animais de pequeno e médio porte ou à produção 
hortifrutigranjeira definida no Mapa nº03. 
§2º. A Área Especial de Assentamentos Rurais (AEAR) corresponde às áreas prioritárias para 
uso em programas de assentamento de reforma agrária definida no Mapa nº03. 
Art. 48. Situam-se tanto nas Zonas Urbana e Rural, as seguintes Áreas Especiais: 
I – Área Especial de Preservação Ambiental - AEPA; 
II – Área Especial de Interesse Social – AEIS 
III – Área Especial de Interesse Turístico - AEITUR. 
§ 1º. A Área Especial de Preservação Ambiental – AEPA corresponde às áreas de proteção 
do ambiente natural e das cavernas, instituída para manutenção do equilíbrio ecológico e 
importância histórica, ficando restritos a usos e ocupações compatíveis com a proteção e 
recuperação dos mananciais hídricos, os aspectos paisagísticos e científicos relativos à 
proteção da flora, da fauna, do ambiente protegido e do solo, de acordo com as prescrições 
constantes no 
Anexo 1 – Quadro 6 e definida pelo Mapa nº 05 do Anexo II. 
§ 2º. As Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS correspondem às porções do território 
municipal ocupada por população de baixa renda destinada à regularização fundiária e 
urbanística ou à construção de habitação de interesse social ou produção de lotes voltados à 
moradia popular e definidas no Mapa nº 05. 
§3°. As Áreas Especiais de Interesse Turístico – AEITUR correspondem às porções do 
território municipal destinadas a promoção e desenvolvimento de atividades de interesses 
turísticos. 
CAPÍTULO IV 
DOS PARÂMETROS DE USO, OCUPAÇÃO E DO PARCELAMENTO DO SOLO 
Seção I 
Do uso do solo 
Art. 49. O uso do solo fica classificado em: 
I – residencial; 
II – não-residencial; 
III – misto. 
§ 1º. Considera-se uso residencial aquele destinado à moradia unifamiliar ou multifamiliar 
para constituição de habitação permanente ou temporária. 
§ 2º. Considera-se uso não-residencial aquele destinado ao exercício das atividades industrial, 
comercial, de prestação de serviços e institucional. 
§ 3º. Considera-se uso misto aquele constituído por mais de um uso, residencial e 
nãoresidencial ou por mais de uma atividade não residencial na mesma edificação. 
Art. 50. Todos os usos e atividades poderão se instalar na Macrozona Urbana, desde que 
obedeçam às condições estabelecidas nesta Lei, determinadas em função: 
I – da característica das zonas; 
II – do objetivo do planejamento; 
III – do nível de incômodo. 
Art. 51. Os usos e atividades deverão atender aos requisitos de instalação definidos em 
função do nível de impacto decorrentes de sua potencialidade como geradores de: 
I – incômodo; 
I – impacto de vizinhança. 
Parágrafo Único: considera-se impacto o estado de desacordo de uso ou atividade com os 
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condicionantes locais, causando reação adversa sobre a vizinhança, tendo em vista suas 
estruturas físicas e vivências sociais. 
Subseção I 
Dos usos geradores de incômodo 
Art. 52. Para fins de avaliação do nível de incômodo gerado devem ser observados os 
seguintes fatores: 
I – poluição sonora: geração de impacto causada pelo uso de máquinas, utensílios ruidosos, 
aparelhos sonoros ou similares no entorno próximo; 
II – poluição atmosférica: lançamento na atmosfera de partículas provenientes do uso de 
combustíveis nos processos de produção ou lançamento de material particulado, inerte ou não, 
na atmosfera acima dos níveis admissíveis; 
III – poluição hídrica: efluentes líquidos incompatíveis ao lançamento na rede hidrográfica 
ou sistema coletor de esgotos ou poluição do lençol freático; 
IV – geração de resíduos sólidos: produção, manipulação ou estocagem de resíduos sólidos, 
com riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública; 
V – vibração: impacto provocado pelo uso de máquinas ou equipamentos que produzem 
choques repetitivos ou vibração sensível, causando riscos potenciais à propriedade, ao bem-
estar 
ou à saúde pública; 
VI – periculosidade: atividades que apresentem risco ao meio ambiente e à saúde, em 
função da produção, comercialização, uso ou estocagem de materiais perigosos, como 
explosivos, gás liquefeito de petróleo (GLP), inflamáveis, tóxicos e equiparáveis, conforme 
normas técnicas e legislação específica. 
VII – Impacto de trânsito: problemas gerados pelo transito excessivo de veículos automotores. 
Subseção II 
Dos empreendimentos de impacto 
Art. 53. Os empreendimentos de impacto são aqueles que possuem usos ou atividades que 
possam causar impacto, alteração no ambiente natural ou construído, sobrecarga na 
capacidade de atendimento de infra-estrutura básica, sejam eles construções públicas ou 
privadas, residenciais ou não-residenciais. 
Art. 54. São considerados empreendimentos de impacto: 
I – as edificações não residenciais com área construída igual ou superior a 2.000 m² (dois 
mil metros quadrados) 
II – os empreendimentos residenciais multifamiliares com mais de 50 (cinqüenta) unidades; 
III – empreendimentos de uso industrial de natureza poluidora; 
IV – qualquer empreendimento não-residencial que tenha capacidade potencial de reunir 
simultaneamente mais de 200 (duzentas) pessoas; 
V – qualquer empreendimento destinado a abrigar atividades de lazer e entretenimento, tais 
como: clubes, cinemas, teatros, auditórios, bares, boates, restaurantes e similares; 
VI – empreendimentos que ocupem mais de uma quadra ou quarteirão urbano. 
VII – locais de exploração e extração de petróleo, sal marinho e calcário. 
VIII – empreendimentos que gerem transito excessivo de veículos automotores. 
§ 1º Para aprovação de conjuntos habitacionais com mais de 100 unidades autônomas, 
deverá ser exigida do empreendedor a implantação concomitante das seguintes obras de 
infraestrutura: 
I – pavimentação das vias; 
II – sistema natural ou construído de drenagem de águas pluviais; 
III – sistema de abastecimento d’água; 
IV – sistema de esgotamento sanitário coletivo ou autônomo; 
V – rede de distribuição de energia elétrica com sistema de iluminação pública; 
VI – equipamentos comunitários para esportes e lazer;. 
§ 2º. Considera-se empreendimento residencial multifamiliar, a edificação ou conjunto de 
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edificações, destinadas ao uso residencial, composto de unidades autônomas, implantadas 
sobre terreno comum, dotado de instalações comuns, nos termos da lei específica. 
§ 3º. As obras relativas às edificações, instalações e áreas comuns nos condomínios devem 
ser executadas simultaneamente com as obras das unidades autônomas. 
§ 4º. A aprovação dos projetos de condomínio pelo Município está condicionada à 
apresentação dos projetos técnicos relativos às obras de infra-estrutura. 
§ 5º. São também considerados empreendimentos de impacto, as seguintes atividades, 
independentemente da área construída: 
I – shopping center; 
II – centrais de carga; 
III – centrais de abastecimento; 
IV – estações de tratamento; 
V – terminais de transporte; 
VI – transportadora; 
VII – garagem de veículos de transporte de passageiros; 
VIII – cemitérios; 
IX – presídios; 
X – postos de serviços, com venda de combustível; 
XI – depósitos de gás liquefeito de petróleo (GLP); 
XII – supermercados ou hipermercados; 
XIII – estações de rádio-base; 
XIV – autódromos, hipódromos, parque de vaquejadas, praças esportivas, estádios e ginásios; 
XV – empreendimentos sujeitos à apresentação de estudo prévio de impacto ambiental; 
XVI – hospitais com mais de 20 (vinte) leitos e clínicas médicas, dentárias e laboratórios 
de análises clínicas com mais de 10 (dez) salas; 
XVII - escolas com mais de 300 (trezentos) alunos por turnos. 
XVIII – depósitos de materiais de construção 
XIX – oficinas automotivas 
XX – serrarias 
XXI – Centro comercial com mais de 10 (dez) lojas 
XXII – Igrejas, templos ou edificações com fins religiosos; 
XXIII – outros empreendimentos que a critério do órgão licenciador, através de 
justificativa técnicas estejam obrigados a apresentação de estudos de impactos. 
Art. 55. Para fins de análise dos empreendimentos de impacto são considerados usos 
geradores de interferência no tráfego, as seguintes atividades: 
I – geradoras de carga e descarga; 
II – geradoras de embarque e desembarque; 
III – geradores de tráfego de pedestres; 
IV – caracterizadas como pólos geradores de interferência de tráfego. 
§ 1º. A análise dos usos geradores de interferência no tráfego será feita pelo órgão municipal 
competente. 
§ 2º. Os parâmetros para enquadramento como gerador de interferência no tráfego e as 
exigências da análise técnica serão definidos pela legislação municipal. 
Art. 56. Os empreendimentos classificados como geradores de impacto de vizinhança 
deverão apresentar justificativa técnica escrita ao Poder Público municipal, com propostas de 
adequações viáveis, elaborado por profissional habilitado. 
Parágrafo Único. A justificativa técnica de que trata o caput deverá obrigatoriamente 
informar: 
a) a demanda de serviço de infra-estrutura urbana; 
b) verificação da capacidade disponível do sistema viário da vizinhança para absorver o 
fluxo gerado pelo empreendimento; 
c) estimativa de eventual redução de velocidade do fluxo de tráfego no entorno imediato do 
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empreendimento, principalmente no que concerne aos veículos pertencentes à frota de 
transporte coletivo regular; 
d) demanda de estacionamento veicular gerada pelas atividades realizadas no 
empreendimento; 
e) verificação ou demonstração da disponibilidade de vagas de estacionamento, internas ao 
lote ou nas vias públicas próximas, tendo em vista o atendimento de demanda gerada pelo 
empreendimento; 
f) verificação da alteração produzida pelo empreendimento nas condições de segurança de 
tráfego, tanto de veículos automotores quando de pedestres, inclusive soluções técnicas 
adotadas para o acesso veicular ao lote; 
g) descrição de condições de melhoramento na infra-estrutura viária pública considerada 
como adequada para minimizar os eventuais impactos negativos do empreendimento sobre a 
fluidez e segurança do tráfego; 
h) estimativa de fluxo de veículos privados adicionais ao sistema viário da vizinhança pelo 
empreendimento, levando em conta os períodos críticos de trânsito; 
i) fluxo de pedestres e pessoas; 
j) nível de incômodo sonoro e ambiental. 
Art. 57. A análise da justificativa técnica apresentada pelo empreendedor ao Poder Público 
Municipal deverá ser analisada no prazo de 60 (sessenta) dias, importando o silêncio da 
Administração na aprovação do projeto, cabendo ao interessado o pagamento das taxas e 
emolumentos devidos em função da expedição do alvará. 
§ 1º. O órgão municipal competente deverá emitir parecer quanto à aprovação do 
empreendimento e eventuais alterações em seu projeto ou na infra-estrutura pública, visando a 
mitigação dos impactos previstos. 
§ 2º. O Poder Público Municipal poderá exigir do empreendedor a implantação das 
melhorias na infra-estrutura urbana, como condição para aprovação do projeto. 
Art. 58. A instalação de empreendimentos de impacto no Município está condicionada à 
prévia aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
Seção II 
Da ocupação do solo na macrozona urbana 
Art. 59. São parâmetros urbanísticos reguladores da ocupação do solo: 
I – coeficiente de aproveitamento; 
II – taxa de ocupação; 
III – taxa de permeabilidade do solo; 
IV – recuo; 
V – gabarito; 
VI - garagens e estacionamentos. 
Art. 60. São fixados parâmetros urbanísticos para toda a área urbana, conforme prescrições 
urbanísticas definidas no Quadro 02 do Anexo 1. 
Parágrafo único. Os parâmetros urbanísticos das áreas especiais estão definidas nos 
Quadros 3 a 10 do Anexo 1. 
Subseção I 
Do coeficiente de aproveitamento 
Art. 61. O coeficiente de aproveitamento corresponde à razão da soma das áreas de 
superfícies edificadas, pela área total do lote ou terreno, conforme fórmula abaixo: 
AT 
CA =ΣAE , sendo 
CA : Coeficiente de aproveitamento; 
Σ AE : soma das áreas de superfícies edificadas; e 
AT: área total do lote ou terreno. 
Parágrafo único. Para definição da área edificada nos empreendimentos multifamiliares 
deverão ser descontadas as áreas de uso comum e garagens. 
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Art. 62. São fixados os seguintes coeficientes de aproveitamento básicos: 
I – uso residencial multifamiliar: 
a) para unidades privativas de até 50m2: 1,3; 
b) para unidades privativas maiores que 50m2 até 80m2: 1,5; 
c) para unidades privativas maiores que 80m2 até 110m2: 1,8; 
d) para unidades privativas maiores que 110m2 até 140m2: 2,2; 
e) para unidades privativas maiores que 140m2: 2,4; 
II – uso residencial unifamiliar: 1,5; 
III – uso não-residencial: 3,0. 
§ 1º. para efeito desta Lei, no uso misto será utilizado para o cálculo da área das 
edificações, o indicado para cada uso específico, limitado a um coeficiente de aproveitamento 
máximo de 2,4; 
§ 2º. os usos destinados a habitação temporária deverá atender ao índice indicado para 
residencial multifamiliar. 
Art. 63. O coeficiente de aproveitamento máximo (utilização máxima) é definido em razão 
da disponibilidade de infra-estrutura e perfil de densidade máxima estimada para cada zona, 
que consta nos Quadros 2 a 10 Anexo 1. 
Subseção II 
Da taxa de ocupação 
Art. 64. A taxa de ocupação do solo estabelece a relação da projeção horizontal da área da 
edificação sobre a área do lote, expresso em percentagem; 
TO = AP/AT, sendo 
TO : Taxa de ocupação do solo 
AP : área de projeção horizontal da edificação 
AT : área total do terreno 
Art. 65. A taxa de ocupação máxima das edificações no terreno é definida nos Quadros 2 
a 10 Anexo 1, de acordo com o uso do imóvel. 
Art. 66. No caso de pavimento em sub-solo, deverão ser observados os índices urbanísticos 
previstos nos Quadros de 2 a 10 do Anexo 1; 
Parágrafo Único: Será considerado pavimento em sub-solo aquele que aflore no máximo 1,50 
m acima do nível natural do terreno. 
Subseção III 
Da taxa de permeabilidade 
Art. 67. A taxa de permeabilidade do solo consiste na divisão da área da parcela do lote ou 
gleba que permite a infiltração de água pela área toda do lote ou gleba, expresso em 
percentagem. 
Art. 68. A taxa de permeabilidade mínima das edificações no terreno é definida no nos 
Quadros 2 a 10 Anexo 1, de acordo com o uso do imóvel. 
Subseção IV 
Dos recuos 
Art. 69. Os recuos são distâncias medidas entre o limite externo da projeção horizontal da 
edificação e a divisa do lote. 
§ 1º. Os recuos mínimos estabelecidos, considerando os usos, para todos os terrenos do 
município são: 
a) Frontal: de 3,00 m; 
b) Lateral: de 1,50 m; 
c) Fundo: de 1,50 m. 
§ 2º. O recuo frontal é medido em relação ao alinhamento do logradouro público. 
§ 3º. Quando se tratar de lote lindeiro a mais de um logradouro, os recuos que dão para estes 
logradouros serão considerados como recuo frontal. 
§ 4º. O recuo lateral é medido em relação à divisa lateral do lote, desde que haja abertura 
de janelas ou se faça eirado, terraço ou varanda; caso não haja aberturas, o recuo é opcional. 
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§ 5º. O recuo de fundo é medido em relação à divisa de fundo do lote, desde que haja abertura 
de janelas ou se faça eirado, terraço ou varanda; caso não haja aberturas, o recuo é 
opcional. 
§ 6º. As edificações construídas, dentro do perímetro urbano, anterior a data de publicação 
desta lei poderão manter os recuos atuais em reformas e ampliações, desde que não haja 
agravamento da situação e que se respeite os recuos fixados nesta lei, quando estes 
apresentarem aberturas, varandas, terraços e eirados. 
§ 7º. Em caso de demolição das edificações citadas no §6º que compreenda mais de 70% 
da edificação existente, os parâmetros urbanísticos desta lei deverão ser obedecidos na nova 
edificação. 
§ 8º. Para efeito de recuo não deverá ser considerado como construção: Guaritas, casas de 
lixo e gás, além dos pavimentos de garagem em subsolo. 
§ 9º. Os pavimentos de garagens devem atender ao recuo frontal, sendo dispensado os 
recuos laterais e de fundos no térreo. 
Art. 70. Nas edificações verticais os recuos laterais e de fundos deverão ser adicionados 
pela fórmula abaixo: 
Rad = Rface + H /10, em que: 
Rad - é o recuo a ser obedecido; 
H - é a altura do prédio, contando do nível da soleira do pavimento térreo até o ponto mais 
alto da cobertura para as edificações com mais de 3 pavimentos, considerando o 1º pavimento 
como  térreo; 
Rface - é o recuo previsto para aquela fachada de acordo com o § 1º do artigo 69. 
§ 1º. O recuo adicional será obrigatório após o terceiro pavimento, podendo o primeiro 
(térreo), o segundo e o terceiro permanecerem com o recuo estipulado no §1º do art. 69. 
§ 2º. Para efeito do cálculo do recuo adicional, as sobrelojas e mezaninos serão 
considerados como pavimento, independente do pé direito adotado. 
Art. 71. Os usos diferenciados e de impacto que possam provocar incômodo ao seu entorno 
poderá apresentar necessidade de recuos adicionais compatíveis com o seu grau de incômodo, 
conforme Estudo de Impacto de Vizinhança e ou Ambiental, previstos nos artigos 53 e 54 
desta Lei. 
Subseção V 
Dos gabaritos 
Art. 72. Gabarito é a altura previamente fixada da edificação, medida entre o plano 
horizontal que passa pela média de altura da guia na fachada principal e o plano horizontal 
que passa pelo ponto mais alto da edificação. 
Art. 73. Toda edificação deve obedecer ao gabarito máximo G, dado pela expressão: 
G = 4 (R+L), onde: 
R - é o recuo de frente da fachada considerada; 
L - é a largura total do logradouro. 
Parágrafo único. Quando se tratar de lote lindeiro a mais de um logradouro, o gabarito G 
será calculado em relação a cada logradouro, sendo determinado o de menor valor. 
Art. 74. Na Área Especial de Proteção do Cone de Aproximação do Aeroporto, o controle 
de gabarito deve observar também às determinações contidas na legislação aeronáutica 
específica, com base no Mapa nº 04 das Zonas Especiais e Quadro 3 do anexo 1, desta Lei. 
Subseção VI 
Das garagens e estacionamentos 
Art. 75. Garagens e estacionamentos são, respectivamente, edificações e áreas cobertas ou 
descobertas destinadas à guarda de veículos, de acordo com as especificações constantes nesta 
Subseção. 
§ 1º. Garagens e estacionamentos comerciais são os prédios e áreas destinadas 
predominantemente à prestação de serviços de guarda de veículos, sem prejuízo dos serviços 
afins. 
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§ 2º. Garagens e estacionamentos gerais são prédios e áreas destinadas à guarda de 
veículos, tais como lotação, microônibus e ônibus. 
§ 3º. Nas edificações multifamiliares, de comércio, serviço e de atividades especiais, as 
garagens e estacionamentos são os espaços destinados à guarda de veículos com função 
complementar à atividade. 
§ 4º. Excetuando-se os prédios residenciais, todas as garagens e estacionamentos, incluindo 
estacionamentos em via pública, deverão prever espaços com localização privilegiada para 
veículos automotores de pessoas portadoras de deficiência física. 
Art. 76. Todo projeto de construção deverá apresentar local para estacionamento de veículo 
na área do lote, na proporção de: 
I – residencial unifamiliar: 
a) no mínimo uma vaga por unidade familiar com área construída acima de 80,00 m². 
II – residencial multifamiliar: 
a) no mínimo uma vaga por unidade familiar. 
III – não-residencial: 
a) comércio e serviços: uma vaga para cada 80,00 m² de área construída ou fração desta; 
b) indústria: de acordo com o estudo de impacto de vizinhança e ambiental. 
§ 1º. No uso misto as vagas deverão ser calculadas de acordo com a área destinada para cada 
uso, considerando o caput deste artigo e garantindo no mínimo uma vaga. 
§ 2º. A previsão de vagas para guarda de veículos, estabelecida nos incisos deste artigo, pode 
ser atendida em outro local, distante no máximo 100m (cem metros) da edificação, conforme 
regulamentação específica que garanta a vinculação entre as duas edificações. 
§ 3º. Os imóveis com estacionamento permanente ou garagens com 10 vagas de veículos 
ou mais deverão apresentar dentro do lote, área para manobra de veículo, carga e descarga. 
§4°. Nas edificações existentes não serão necessárias as adequações do número de vagas 
em caso de reformas e ampliações. 
§5°. Em caso de demolição das edificações citadas no §4º que compreenda mais de 70% da 
edificação existente, os parâmetros urbanísticos desta lei deverão ser obedecidas na nova 
edificação. 
§6º. Para fins de aplicação das regras deste artigo, considera-se a seguinte área demandada 
para cada categoria de veículo: 
I – veículos leves (carros de passeio): 12,50m² e 2,5 x 5,00 m 
II – veículos médios (vans, caminhonetes e similares): 18,00 m² e 3,00 x 6,00 m 
III – veículos pesados (ônibus e caminhões): 28,00 m² e 8,00 X 3,50 m. 
Seção III 
Do Parcelamento do solo na macrozona urbana 
Art. 77. Parcelamento é a divisão da terra em unidades juridicamente independentes, com 
objetivo de edificação, ato de iniciativa do titular do domínio, obrigatoriamente integradas à 
estrutura urbana e conectada ao sistema viário municipal e às redes de serviços públicos 
existentes ou projetadas, devendo ser realizado na forma de arruamento, loteamento, 
desmembramento, desdobro do lote e o reparcelamento e atenderá além das determinações 
contidas nesta Lei, as contidas na Legislação Federal específica (lei de parcelamento do solo). 
Art. 78. O parcelamento do solo observará as zonas de uso e padrões urbanísticos 
definidos nesta lei. 
§ 1º É vedado o parcelamento do solo em áreas impróprias à edificação, até que sejam 
asseguradas as condições que permitam a ocupação, devendo o interessado anexar ao projeto 
respectivo, proposta de soluções técnicas de correção das condições do terreno para análise. 
§ 2º. Os projetos de parcelamento do solo devem abranger o imóvel titulado em sua 
totalidade. 
§ 3º. Para a aprovação de parcelamento do solo, o Município, a critério do órgão 
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competente, exigirá avaliação de impacto urbano e ambiental, levando em conta a 
disponibilidade e repercussão sobre o transporte público, acesso à escola, saneamento, 
condições físico-ambientais e outros aspectos técnicos relevantes. 
§ 4º. Os projetos de parcelamento do solo deverão ser elaborados de forma a não 
comprometerem ou prejudicarem direitos ou propriedades de terceiros, assumindo seu 
proprietário a responsabilidade por quaisquer danos que possam ocorrer. 
Art. 79. O parcelamento rural poderá se dar, observando o artigo 5º da Lei Federal 
4.504/64-Estatuto da Terra. 
Parágrafo Único. Na Área Especial de Segurança Alimentar (AESA) a área mínima da 
gleba será de 2 ha. 
Art. 80. Fica vedado o parcelamento do solo, para fins urbanos: 
I - em terrenos de baixa cota, alagadiços ou sujeitos a inundações ou acúmulo de águas 
pluviais, sem que antes sejam adotadas as providências para assegurar o escoamento, 
drenagem das águas e/ou a proteção contra as cheias e inundações; 
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material prejudicial à saúde ou com materiais 
cujas características técnicas sejam inadequadas a implantação de edificações, sem que sejam 
previamente saneados e/ou adotadas medidas de correção dessas características; 
III – Nos leitos de cursos de água e nas margens de lagoas de acordo com a lei que instituir 
o código municipal de meio ambiente. 
IV - em terreno cujas condições geológicas ou hidrológicas não permitam ou não aconselhem 
a edificação; 
V - em áreas de preservação ambiental; 
VI – em áreas de proteção ambiental, após detalhamento que resulte em preservação 
permanente; 
VII – em áreas onde a poluição ambiental impeça condições sanitárias; 
VIII – em terrenos situados fora do alcance dos equipamentos urbanos, nomeadamente das 
redes públicas de abastecimento de água potável e de energia elétrica, salvo se atendidas 
exigências específicas dos órgãos competentes; 
IX – em imóveis dos quais resultem terrenos encravados ou lotes em desacordo com 
padrões estabelecidos em lei; 
X – em terrenos ou parcelas de terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta 
por cento), salvo se atendidas exigências específicas a serem estabelecidas por decreto. 
Art. 81. No parcelamento do solo serão destinadas áreas ao arruamento e à implantação de 
equipamentos públicos urbanos e comunitários e áreas verdes, obedecendo ao traçado e ao 
regime urbanístico estabelecido nesta lei. 
§ 1º Os equipamentos públicos urbanos compõem as redes de abastecimento de água, os 
serviços de esgotamento sanitário e pluvial, de energia elétrica, comunicação, iluminação 
pública e gás. 
§ 2º. Os equipamentos públicos comunitários são os de lazer, cultura, educação, saúde e 
segurança. 
§ 3º Será também reservada faixa, nos fundos de vales e talvegues, em que não se permitirá 
qualquer tipo de edificação, com a finalidade de garantir o escoamento superficial de águas 
pluviais e permitir a implantação de equipamentos urbanos de infra-estrutura. 
Art. 82. O município, por intermédio do órgão competente, poderá recusar ou alterar, total 
ou parcialmente, qualquer projeto de parcelamento do solo, tendo em vista: 
I - Os objetivos e diretrizes desta lei; 
II - O desenvolvimento urbano e econômico do Município; 
III - A defesa do meio ambiente e das reservas naturais ou turísticas; 
IV - Localização, configuração topográfica e características físicas do solo e do subsolo; 
V - Interesse histórico, artístico ou paisagístico. 
Art. 83. Os projetos de parcelamento do solo deverão ser apresentados sob a responsabilidade 
técnica de profissional habilitado. 
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Art. 84. A aprovação de projeto de parcelamento do solo ocorrerá no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, a contar da data de apresentação dos projetos urbanísticos e complementares, 
quando necessários, desde que, dentro deste prazo, sejam cumpridas todas as determinações 
legais. 
§ 1º. Na hipótese de necessidade de complementação de documentação ou realização de 
diligência, o prazo será contado da data do pleno atendimento da solicitação. 
§ 2º. Aprovado o projeto de parcelamento do solo, o interessado deverá submetê-lo ao 
Registro Imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade. 
Art. 85. Desde a data do registro do parcelamento do solo no Cartório de Registro de Imóveis, 
passam a integrar o domínio do Município as vias e outros equipamentos públicos urbanos e 
comunitários constantes do projeto e do memorial descritivo. 
Parágrafo único. Desde a aprovação do parcelamento do solo, as áreas referidas no caput 
deste artigo não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, salvo nas hipóteses de 
caducidade do ato de aprovação, cancelamento do registro de loteamento ou alteração do 
loteamento registrado, nos termos da legislação federal em vigor. 
Art. 86. O Município deverá usar de todos os meios legais, para impedir a implantação de 
parcelamentos clandestinos do solo e sua utilização, promovendo a responsabilização civil e 
criminal dos seus autores. 
Art. 87. Todo lote, resultante de parcelamento do solo deverá ter pelo menos uma de suas 
faces limitadas por logradouro público que permita acesso livre a pessoa e veículos, exceto 
nos condomínios horizontais fechados dotados de vias internas próprias. 
Art. 88. Nenhuma edificação será admitida sua construção em: loteamentos e/ou 
parcelamento de solo, antes de satisfeita pelo responsável as exigências aplicadas pelo poder 
municipal. 
Subseção I 
Do Loteamento 
Art. 89. Loteamento é a divisão da gleba em lotes, mediante a abertura de novas vias de 
circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 
existentes; 
Parágrafo único. Não caracteriza loteamento a execução de vias públicas de circulação 
compreendendo abertura, prolongamento, modificação ou ampliação efetivada pelo 
Município, de 
acordo com planos de prioridades, com a finalidade de dar continuidade à sua malha viária. 
Art. 90. A destinação de áreas públicas, em loteamentos, não poderá ser inferior a 35,00%, 
conforme padrões e normas técnicas pertinentes, devendo atender ao seguinte: 
I – Na zona urbana: 
a) 20 % (vinte por cento) para vias de circulação; 
b) 5 % (cinco por cento) para áreas verdes; 
c) 10 % (dez por cento) para usos institucionais e/ou para equipamentos públicos 
comunitários. 
II – Na zona rural 
a) 10 % (dez por cento) para vias de circulação; 
b) 20 % (vinte por cento) como reserva legal; 
c) 5% (cinco por cento) para usos institucionais e/ou para equipamentos públicos 
comunitários 
§ 1º. As áreas destinadas a equipamentos públicos deverão ser preferencialmente reservadas 
para construção de praças, escolas, equipamentos de saúde e lazer, podendo ser implantados 
outros equipamentos comunitários, a critério do órgão municipal, desde que não 
acarretem ônus ao loteador e que sejam atendidos os requisitos estabelecidos em 
regulamentação 
específica. 
§ 2º. Os índices apresentados nos incisos I e II poderão sofrer variações em até 15%, com 
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exceção da alínea b) do inciso II, mantendo-se em todos os casos, o percentual mínimo 
estabelecido no caput. 
Art. 91. O lote mínimo previsto para toda área urbana do Município será de 200,00 m2 e 
testada mínima, de 10,00m com exceção das Áreas Especiais. 
Art. 92. O loteador que parcelar lotes a partir de 250,00 m2, terá redução do valor de 
pagamento das taxas de licenciamento da aprovação do loteamento em até 50%, sendo: 
I – Desconto de 15% para lotes de 250m2 a 300m2 exclusive; 
II - Desconto de 30% para lotes de 300m2 a 360m2 exclusive; 
III - Desconto de 50% para lotes de 360m2 ou maior; 
Art. 93. A área mínima para os lotes localizados na Área Especial de Interesse Industrial 
será de 1.500,00 m2. 
Art. 94. O projeto de loteamento deverá ser elaborado e assinado por profissional habilitado e 
apresentado em meio impresso (04 cópias) e em meio magnético (01 cópia) elaborado em 
programa tipo CAD, contendo os seguintes elementos: 
I - planta geral do loteamento indicando: 
a) terreno a ser submetido ao loteamento, indicando área, limites, ângulos; e dimensões; 
b) identificação dos lotes, das quadras, e das vias com meios-fios; 
c) topografia do terreno, indicando curvas de níveis existentes e propostas, terraplanagem; 
d) áreas verdes e de equipamentos públicos; 
e) disposição, forma e dimensionamento exato das áreas verdes e daquelas destinadas a 
usos institucionais, das quadras e vias de circulação; 
II – Planta de situação contendo: 
a) confinantes 
b) equipamentos e arruamentos existentes no entorno 
c) dimensões da gleba 
d) norte magnético ou verdadeiro 
III – indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento; 
IV - seções transversais e longitudinais das vias de circulação; 
V - projeto completo do sistema de drenagem e escoamento das águas pluviais; 
VI - projeto de retificação de córregos e rios, se for o caso, indicando-se as obras de arte e 
forma de prevenção dos efeitos da erosão e da poluição; 
VII – projeto completo para o sistema de esgotamento sanitário; 
VIII - projeto completo para o sistema de alimentação e distribuição de água potável; 
IX - projeto completo para o sistema de distribuição de energia elétrica; 
X – anotação de responsabilidade técnica (ART) do projeto. 
XI – memorial descritivo indicando as características e condições urbanísticas do loteamento, 
as áreas que passarão ao domínio publico, enumeração dos equipamentos urbanos, 
comunitários e dos serviços públicos já existentes no loteamento e adjacências; 
§1º. A apresentação do projeto em meio impresso também deverá ser assinada pelo 
proprietário ou representante legal. 
§2º. O órgão competente da Prefeitura poderá adotar outro tipo de arquivo para apresentação 
dos projetos previsto no caput, bem como definirá o tipo de mídia de meio magnético. 
Art. 95. É de responsabilidade do loteador a instalação de placas de identificação das quadras 
e lotes e as obras de demarcação de lotes e quadras constantes nos projetos aprovados. 
Art. 96. O licenciamento das obras de urbanização deve ser requerido no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, a contar da data de seu registro imobiliário, sendo que a conclusão 
destas deverá observar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de caducidade 
da licença, aplicando-se neste caso, o disposto no Art. 98 desta Lei. 
Art. 97. Verificando que o loteamento não se acha licenciado ou foi executado em desacordo 
com os projetos aprovados, o órgão competente da Prefeitura notificará o loteador para que o 
mesmo providencie a sua regularização: 
I – em 60 dias, no caso de licenciamento; e 



127 

II – em 90 dias, no caso de execução em desacordo com o projeto. 
§ 1º. Desatendida a notificação, poderá o Poder Executivo regularizar o loteamento, utilizando 
o instrumento de Consórcio Imobiliário, previsto na lei federal n. 10.257/2001 (Estatuto da 
Cidade), para evitar lesões aos seus padrões de desenvolvimento urbano e da defesa dos 
direitos dos adquirentes de lotes, ressarcindo-se das despesas de implantação de infra-
estrutura necessária junto ao loteador, inclusive por via judicial. 
§ 2º. Sem prejuízo de outras penalidades, o Município, através de seus órgãos técnicos 
competentes deverá embargar loteamentos realizados em desacordo com o traçado, com o 
regime urbanístico e com os equipamentos urbanos instituídos em lei. 
Subseção II 
Do desmembramento 
Art. 98. Desmembramento é a subdivisão de uma gleba em glebas menores ou em lotes 
destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário, desde que não implique a 
abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou 
ampliação dos já existentes. 
Parágrafo único. Será permitido o desmembramento de imóvel em Área Especial com o 
objetivo de separar partes deste, desde que não a descaracterize. 
Subseção III 
Do Desdobramento 
Art. 99. Desdobramento ou desdobro é a divisão da área do lote para formação de novo ou 
de novos lotes. 
§ 1º. Os novos lotes formados devem atender às exigências mínimas de dimensionamento e 
índices urbanísticos para sua edificação. 
§ 2º. O desdobramento deve ser averbado no registro de imóveis competente. 
Subseção IV 
Do Reloteamento 
Art. 100. Reloteamento é a modificação em loteamento existente ou licenciado, alterando 
as dimensões e a quantidade de lotes, sem afetar a área total da gleba e das quadras. 
§1º. É obrigatório o reloteamento a fim de: 
a) regularizar a configuração dos lotes; 
b) executar projetos de regularização fundiária; 
§ 2º. Os novos lotes formados devem atender às exigências mínimas de dimensionamento e 
índices urbanísticos para sua edificação. 
§ 3º. O reloteamento deve ser levado ao registro de imóveis, após aprovação pelo órgão 
competente da Prefeitura. 
Subseção V 
Do Remembramento 
Art. 101. Remembramento é a junção de dois ou mais lotes ou de parcelas de lotes 
 adjacentes ou ainda glebas para constituir um único imóvel. 
Art. 102. Não será admitido o remembramento quando possa desfigurar ou prejudicar 
locais de interesse histórico, artístico ou paisagístico ou estejam incluídos em áreas de 
preservação ambiental, da paisagem natural, de formação de recarga de aqüíferos, lagoas, 
aterros sanitários e áreas de formação geológica instáveis. 
Art. 103. Não serão aprovados os projetos de remembramento, através do novo ordenamento 
de imóveis que possam atingir ou comprometer áreas de segurança, de preservação histórica, 
artística, paisagística ou de salubridade pública. 
Seção IV 
Loteamento em Áreas de Interesse Social 
Art. 104. No parcelamento do solo de interesse social, executado pelo Poder Público ou 
com a sua interveniência, quando executado pela iniciativa privada, poderão ser admitidos 
parâmetros diferenciados quanto à destinação de áreas públicas, urbanização e parâmetros 
urbanísticos de área e dimensões. 
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§ 1º. Em parcelamento do solo em áreas de interesse social, será reservada uma gleba 
mínima equivalente a 4% (quatro por cento) da área total destinada para área verde, usos 
institucionais e/ou equipamentos públicos comunitários, e os lotes poderão ter 80m² (oitenta 
metros quadrados) de área e testada mínima de 5 m (cinco metros). 
§ 2º. A regularização de parcelamento do solo, nas AEIS, considerará, como padrão, 
aquele predominante na área de implantação, ou o que vier a ser determinado na lei específica 
que criar a AEIS. 
Art. 105. Os programas habitacionais e as edificações de interesse social que tenham como 
objetivo o desenvolvimento e a integração da comunidade de população de baixa renda, 
constituindo conjuntos habitacionais ou recuperando assentamentos já existentes, ficarão 
sujeitos às normas desta Lei, com as exceções estabelecidas em legislação específica. 
Art. 106. Para os efeitos desta Lei, os programas habitacionais de interesse social classificam-
se nas seguintes categorias: 
I - os que beneficiam famílias com renda de até um salário mínimo; 
II - os que atingem famílias com renda entre 1 (um) e 3 (três) salários mínimos. 
Art. 107. Consideram-se habitações de interesse social, sejam unifamiliares ou 
multifamiliares horizontais, quando possuírem área mínima de 27,00 m² (vinte e sete metros 
quadrados) e máxima de 52,00 m² (cinqüenta e dois metros quadrados) desde sirva 
exclusivamente para moradia e o seu lote possua área igual ou inferior a 250m2. 
Seção V 
Dos condomínios urbanísticos horizontais 
Art.108. Considera-se condomínio urbanístico a divisão de imóvel em unidades autônomas 
destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos 
condôminos, sendo admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros 
públicos internamente ao perímetro do condomínio. 
Art. 109. É permitida a instituição de condomínios urbanísticos horizontais, de uso 
residencial, mediante o atendimento dos seguintes requisitos: 
I – indicação das unidades autônomas, com as respectivas dimensões, áreas e numeração; 
II - área mínima da fração ideal de terreno de 150,00 m² ; 
III – área comum não inferior a 25% da área total, destinada a ruas, áreas de recreação, 
esporte e lazer e outros usos comuns; 
IV – acesso do condomínio urbanístico à via pública; 
V - a indicação das áreas destinadas a uso comum dos condôminos e das áreas destinadas a 
uso público localizadas externamente ao perímetro fechado; 
VI – se for o caso, indicação das faixas não-edificáveis, das Áreas Especiais de 
Preservação Ambiental e de outras áreas com vegetação a ser preservada, restaurada ou 
plantada, 
incluindo as respectivas dimensões, área e localização; 
VII – a implantação do sistema viário interno; 
VIII – indicação da localização da infra-estrutura básica a ser instalada. 
§ 1º. Aplicam-se todos os padrões urbanísticos para imóveis autônomos definidos neste 
Plano Diretor, com exceção dos recuos frontais quando os fundos das unidades se direcionem 
para 
o logradouro, devendo esta fachada manter no mínimo 1,50 metros de afastamento. 
§ 2º. Cabe aos condôminos a manutenção do sistema viário, das áreas destinadas a uso 
comum dos condôminos e da infra-estrutura interna dos condomínios urbanísticos, inclusive 
iluminação, a partir do registro da instituição do condomínio no Registro de Imóveis. 
§ 3º. A manutenção de que trata o § 2º pode ser realizada pelo Poder Público ou seus 
concessionários, de forma onerosa, mediante contrato prévio com os condôminos. 
§4º. Tem acesso irrestrito o Poder Público ao perímetro interno aos condomínios urbanísticos 
para o cumprimento de suas obrigações relativas à operação e manutenção da infraestrutura 
básica. 
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TÍTULO V 
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 
CAPÍTULO I 
DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 
Art. 110. Para a promoção, planejamento, controle e gestão do desenvolvimento urbano, 
serão adotados, dentre outros, os seguintes instrumentos de política urbana: 
I – instrumentos de planejamento: 
a) plano plurianual; 
b) lei de diretrizes orçamentárias; 
c) lei de orçamento anual; 
d) planos de desenvolvimento econômico e social; 
e) planos, programas e projetos setoriais; 
f) programas e projetos especiais de urbanização; 
g) instituição de unidades de conservação; 
h) zoneamento ambiental; 
i) plano de bacia hidrográfica. 
II – instrumentos jurídicos e urbanísticos: 
a) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
b) imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo; 
c) desapropriação, inclusive com pagamento em títulos da dívida pública; 
d) áreas especiais de interesse social; 
e) outorga onerosa do direito de construir e alteração de uso; 
f) transferência do direito de construir; 
g) operações urbanas consorciadas; 
h) consórcio imobiliário; 
i) direito de preempção; 
j) direito de superfície; 
l) estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV); 
m) regularização fundiária. 
III – instrumentos tributários e financeiros: 
a) impostos municipais diversos; 
b) taxas e tarifas públicas específicas; 
c) contribuição de melhoria; 
d) incentivos e benefícios fiscais. 
e) preços públicos; 
f) multas. 
IV – instrumentos jurídico-administrativos: 
a) servidão administrativa e limitações administrativas; 
b) concessão, permissão ou autorização de uso de bens públicos municipais; 
c) contratos de concessão dos serviços públicos urbanos; 
d) contratos de gestão com concessionária de serviços públicos; 
e) convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional; 
f) termo administrativo de ajustamento de conduta; 
g) dação de imóvel em pagamento de dívida. 
i) consórcios públicos. 
V – instrumentos de democratização da gestão urbana: 
a) conselhos municipais; 
b) fundos municipais; 
c) orçamento participativo; 
d) audiências e consultas públicas; 
e) conferências municipais; 
f) iniciativa popular de projetos de lei; 
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g) referendo popular e plebiscito. 
CAPÍTULO II 
DOS INSTRUMENTOS INDUTORES DO USO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
Art. 111. O Poder Executivo, na forma da lei, poderá exigir do titular do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de: 
I – parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
II – imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo; 
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. 
§ 1º Considera-se titular do solo urbano, para efeitos do disposto no caput deste artigo: 
I - proprietário; 
II – superficiários; 
III – posseiros em condição de adquirir a propriedade mediante usucapião; 
IV – enfiteuta; 
V – compromissário comprador com compromisso de compra e venda registrado. 
§ 2º. Fica facultado aos titulares dos imóveis de que trata este artigo propor ao Executivo o 
estabelecimento de Consórcio Imobiliário, conforme disposições do artigo 46 da Lei Federal 
nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 
§ 3º. É considerado solo urbano não edificado ou subutilizado, terrenos e glebas com áreas 
igual ou superior a 2.000 m² (dois mil metros quadrados) cujo coeficiente de aproveitamento 
utilizado seja igual ou inferior 0,05. 
§ 4º. Serão dispensados destes instrumentos: 
I – os imóveis subutilizados como instalações de atividades econômicas que não 
necessitam de edificações para exercer suas finalidades; 
II – os imóveis integralmente utilizados como postos de abastecimento de veículos; 
III – os imóveis utilizados como áreas verdes. 
IV – os locais destinados: a drenagem de águas pluviais, clubes, lazer, parque aquático, 
estacionamentos, hotéis fazenda, resorts, embarque e desembarque de pessoas e cargas, e 
outras 
edificações afins. 
§ 5º. É considerado imóvel não utilizado todo tipo de edificação que tenha, no mínimo, 80 
% (oitenta por cento) de sua área construída desocupada há mais de 5 anos, ressalvados os 
casos 
resultantes de pendências judiciais incidentes sobre o imóvel. 
§ 6º. No caso das Operações Urbanas Consorciadas, as respectivas leis poderão determinar 
regras e prazos específicos para a aplicação do parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios. 
Art. 112. São considerados passíveis de parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados localizados nos 
seguintes 
bairros, especificados no Mapa 5 Anexo II: 
I – Todo o bairro do Centro; 
II – todo o bairro Doze Anos; 
III – todo o bairro Alto da Conceição; 
III – todo o bairro Bom Jardim; 
IV – Polígono anterior ao anel viário da BR 304 no bairro da Abolição; 
V – Polígono anterior ao anel viário da BR 304 no bairro Nova Betânia. 
VI – Polígono em parte do bairro Lagoa do Mato. 
VII – Polígono ao longo da avenida Rio Branco. 
Art. 113. Os imóveis nas condições a que se referem os §§ 3º, 4º e 5º do art.111 serão 
identificados e seus titulares notificados. 
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§ 1º. A notificação far-se-á: 
I – por funcionário do órgão competente do Município, ao titular do solo (art.111§10) ou, 
no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administrativa; 
II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista 
no inciso I. 
§ 2º. Os titulares dos imóveis notificados deverão, no prazo máximo de um ano a partir do 
recebimento da notificação, protocolar pedido de aprovação e execução de parcelamento ou 
edificação. 
§ 3º. Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de dois anos a 
contar da data do protocolo do pedido de aprovação do projeto. 
§ 4º. As edificações enquadradas no § 5º do Art. 111 deverão estar ocupadas no prazo 
máximo de um ano a partir do recebimento da notificação. 
§ 5º. Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá ser prevista a 
conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento 
como um todo. 
§ 6º. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da 
notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas neste 
artigo, sem interrupção de quaisquer prazos. 
Art. 114. Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos nos artigos 
111 e 112, o Município aplicará alíquotas progressivas no Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbano – IPTU, majoradas anualmente, pelo prazo de 05 (cinco) anos 
consecutivos até que o titular cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o 
imóvel, conforme o caso. 
§ 1º. Para fins de cobrança do IPTU progressivo no tempo, são fixadas as seguintes 
alíquotas: 
I – 1º ano: alíquota de 2%; 
II – 2º ano: alíquota de 3%; 
III – 3º ano: alíquota de 5%; 
IV – 4º ano: alíquota de 8%; 
V – 5º ano em diante: alíquota de 10%. 
§ 2º. Caso a obrigação de parcelar, edificar e utilizar não esteja atendida no prazo de 05 
(cinco) anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a 
referida 
obrigação, garantida a aplicação da medida prevista no art 110 desta lei. 
§ 3º. É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva, de 
que trata este artigo. 
Art. 115. Decorridos os 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo, sem 
que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios, o Município poderá proceder a desapropriação do imóvel com pagamento em 
títulos da dívida pública. 
§ 1º. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão 
resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 
valor real da indenização e os juros legais de seis por cento ao ano. 
§ 2º. O valor real da indenização: 
I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em 
função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o imóvel se localiza, após a 
notificação prevista no inciso I, do § 1º, do Art 113; 
II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 
§ 3º Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de 
tributos. 
§ 4º. O Município procederá a destinação adequada do imóvel no prazo máximo de cinco 
anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 
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§ 5º. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou 
por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nestes casos, o devido 
procedimento licitatório e tendo como fim o interesse público. 
§ 6º. Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5º as mesmas 
obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no Art 113 desta Lei. 
CAPÍTULO III 
DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
Art. 116. O Poder Executivo Municipal, com base nas atribuições de ordenação do 
território, na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade e na 
legislação 
federal de regularização de loteamento e parcelamento do solo e edificações deverá incorporar 
os 
assentamentos precários, favelas e loteamentos irregulares, visando sua regularização 
urbanística e fundiária, mediante a utilização dos seguintes instrumentos: 
I – criação de Áreas Especiais de Interesse Social; 
II – concessão do direito real de uso, de acordo com o Decreto-lei nº 271, de 20 de 
fevereiro de 1967; 
III – a concessão especial para fins de moradia; 
IV – a usucapião especial de imóvel urbano; 
V – o direito de preempção; 
VI – a assistência técnica urbanística, jurídica e social, gratuita. 
Art. 117. O Poder Executivo Municipal deverá articular os diversos agentes envolvidos no 
processo de regularização, como representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, 
dos Cartórios Registrários, dos Governos Estadual e Federal, bem como grupos sociais com o 
objetivo de equacionar e agilizar os processos de regularização fundiária. 
Art. 118. O Poder Executivo Municipal deverá outorgar àquele que, até 30 de junho de 
2001, residia em área urbana de até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados), de 
propriedade pública municipal, por 05 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, título 
de Concessão de Uso Especial para fins de Moradia em relação à referida área ou edificação, 
desde que não seja proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano ou rural, de acordo 
com o art. 1º da Medida Provisória nº 2.220, de 2001. 
§ 1º. O Poder Executivo Municipal poderá assegurar o exercício do direito de concessão de 
uso especial para fins de moradia, individual ou coletivamente, em local diverso daquele que 
gerou esse direito, nas hipóteses de: 
I – área de risco cuja situação não possa ser equacionada e resolvida por obras e outras 
intervenções; 
II – área de uso comum do povo, com outras destinações prioritárias de interesse público; 
III – área onde houver necessidade de desadensamento por motivo de projeto e obra de 
urbanização; 
IV – área de comprovado interesse da defesa nacional, de preservação ambiental e de 
proteção de ecossistemas naturais; 
V – área reservada à construção de represas e obras congêneres. 
§ 2º. Para atendimento do direito previsto no parágrafo anterior, a moradia deverá estar 
localizada preferencialmente num raio de até 600m do local que deu origem ao direito de que 
trata este artigo, e em casos de impossibilidade, em outro local, a ser determinado pelo 
Município. 
§ 3º. A concessão de Uso Especial para fins de Moradia poderá ser solicitada de forma 
individual ou coletiva. 
§ 4º. Buscar-se-á respeitar, quando de interesse da comunidade, as atividades econômicas 
locais promovidas pelo próprio morador, vinculadas à moradia, como pequenas atividades 
comerciais, indústria doméstica, artesanato, oficinas de serviços e outros. 
§ 5º. Extinta a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia, o Poder Executivo 
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Municipal recuperará o domínio pleno do terreno. 
§ 6º. É responsabilidade do Poder Público promover as obras de urbanização nas áreas onde 
foi obtido título de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia. 
Art. 119. O Poder Executivo poderá promover plano de urbanização com a participação 
dos moradores de áreas usucapidas das Áreas Especiais de Interesse Social, para a melhoria 
das condições de habitação e saneamento ambiental nas áreas habitadas por população de 
baixa renda, usucapidas coletivamente por seus possuidores para fim de moradia, nos termos 
da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 
Art. 120. O Poder Executivo poderá exercer o direito de preempção visando garantir áreas 
necessárias para regularização fundiária, nos termos da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001 – Estatuto da Cidade, conforme Mapa nº 05. 
Capítulo IV 
Do Direito de Superfície 
Art. 121. O Município poderá receber em concessão, diretamente ou por meio de seus 
órgãos, empresas ou autarquias, o direito de superfície, nos termos da legislação em vigor, 
para viabilizar a implementação de diretrizes constantes desta lei, inclusive mediante a 
utilização do espaço aéreo e subterrâneo, especialmente em áreas particulares onde haja 
carência de equipamentos públicos e comunitários e em caráter transitório para remoção 
temporária de moradores de núcleos habitacionais de baixa renda, pelo tempo que durar as 
obras de urbanização. 
Parágrafo único. Este instrumento poderá ser utilizado onerosamente pelo Município em 
imóveis integrantes dos bens dominiais do patrimônio público, destinados à implementação 
das diretrizes desta lei. 
CAPÍTULO V 
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 
Art. 122. O Poder Público municipal poderá exercer o direito de preferência para 
aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme disposto 
nos 
arts. 25, 26 e 27 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 
Parágrafo único. O direito de preferência será exercido sempre que o Poder Público necessitar 
de 
áreas para: 
I – regularização fundiária; 
II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
III – constituição de reserva fundiária; 
IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VII – criação de unidades de conservação ou proteção; 
VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 
Art. 123. Os imóveis colocados à venda nas áreas de incidência do direito de preempção 
deverão ser necessariamente oferecidos ao Município. 
§ 1º. São considerados passíveis de direito de preempção as áreas localizadas nos seguintes 
bairros, além das Áreas Especiais de Proteção Ambiental, e especificadas no Mapa 05 Anexo 
2. 
I – Bairro do Centro; 
II – Bairro Rincão; 
III – Bairro Presidente Costa e Silva; 
IV – Bairro Aeroporto; 
V – Bairro Alagados; 
VI – Bairro Bom Jardim; 
VII – Bairro Lagoa do Mato; 
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VIII – Ao longo da Av. Rio Branco; 
IX – Distrito Industrial; 
X – Em torno da Área Especial de Preservação Ambiental. 
§2º. As áreas destinadas a aplicação do Direito de Preempção citadas no capítulo anterior 
estão sujeitas aos seguintes fins citados no art 123 desta lei: 
a) Áreas Especiais de Proteção Ambiental – Incisos VI, VII e VIII; 
b) Centro – Incisos IV, VI, VII e VIII; 
c) Presidente Costa e Silva – Incisos I, II, III, IV, V e VI; 
d) Rincão - Incisos I, II, III, IV, V e VI; 
e) Aeroporto – Incisos I, II, III, V e VI; 
f) Alagados - Incisos VI e VII; 
g) Bom Jardim - Incisos VI e VIII ; 
h) Lagoa do Mato – Incisos VII e VIII; 
i) Ao longo da Avenida Rio Branco – Incisos III, IV, V e VI; 
j) Distrito Industrial - Inciso IV; 
k) Em torno da Área Especial de Preservação Ambiental – Incisos VI, VII e VIII. 
§3º. O direito de preempção será exercido sobre lotes com área igual ou superior a 2.000 
m² (dois mil metros quadrados). 
Art. 124. O Poder Executivo deverá notificar o proprietário do imóvel localizado em área 
delimitada para o exercício do direito de preferência, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias a partir da vigência da lei que a delimitou. 
§ 1º. No caso de existência de terceiros interessados na compra do imóvel localizado na 
área do direito de preempção, o proprietário deverá notificar sua intenção de vender o imóvel 
ao órgão ordenador do espaço territorial do Município, para que o mesmo, no prazo máximo 
de trinta dias contados no recebimento da notificação, manifeste por escrito seu interesse em 
comprá-lo. 
§ 2º. A declaração de intenção de alienar onerosamente o imóvel deve ser apresentada com 
os seguintes documentos: 
I – proposta de compra apresentada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da 
qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade; 
II – endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras comunicações; 
III – certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo Cartório de Registro de 
imóveis da circunscrição imobiliária competente. 
IV – declaração do proprietário, sob as penas da lei, de que não incidem quaisquer encargos e 
ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou executória. 
Art. 125. Recebida a notificação a que se refere o artigo anterior, a Administração poderá 
manifestar, por escrito, no prazo legal, o interesse em exercer a preferência para aquisição do 
imóvel. 
§ 1º. O Poder Executivo publicará, em órgão oficial e em jornal local ou regional de grande 
circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do Art 124 da intenção de 
aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. 
§ 2º. O decurso de prazo de trinta dias após a data de recebimento da notificação do 
proprietário sem a manifestação expressa do Poder Executivo Municipal de que pretende 
exercer o direito de preferência, faculta o proprietário a alienar onerosamente o seu imóvel ao 
proponente interessado nas condições da proposta apresentada, sem prejuízo do direito do 
Poder Executivo Municipal exercer a preferência na hipótese de apresentação de futuras 
propostas de aquisição onerosa do imóvel, dentro do prazo legal de vigência do direito de 
preferência. 
Art. 126. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao 
Município, no prazo de trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. 
§ 1º. A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de 
pleno direito, devendo o Poder Executivo promover as medidas cabíveis para declaração de 
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nulidade da alienação onerosa efetuada em condições diversas da proposta apresentada. 
§ 2º. Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, o Município poderá 
adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta 
apresentada, se este for inferior àquele. 
Art. 127. Lei municipal específica definirá as demais condições para aplicação do 
instrumento. 
CAPÍTULO VI 
A OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 
Art. 128. A outorga onerosa do direito de construir é a permissão onerosa do Poder 
Público ao empreendedor para fins de edificação acima do coeficiente de aproveitamento 
básico, definido no art. 62, podendo o coeficiente de aproveitamento máximo equivaler a 
120% do coeficiente de aproveitamento básico, mediante contrapartida a ser prestada pelo 
beneficiário. 
§ 1º. A concessão da outorga onerosa do direito de construir será imediatamente suspensa 
mediante decreto do Poder Executivo, em caso de constatação de impacto negativo na 
infraestrutura decorrente da aplicação do solo criado ou o risco de comprometimento da 
paisagem urbana, mediante decisão devidamente fundamentada. 
§ 2º. O impacto na infra-estrutura e no meio ambiente da concessão de outorga onerosa do 
direito de construir deverá ser monitorado permanentemente pelo Poder Executivo, que 
deverá periodicamente tornar públicos relatórios deste monitoramento, destacando as áreas 
críticas próximas da saturação. 
§ 3º. Caso o monitoramento a que se refere o § 2º deste artigo revele que a tendência de 
ocupação de determinada área da Cidade a levará à saturação no período de um ano, a 
concessão do direito de construir e o recebimento da transferência do direito de construir 
poderão ser suspensas por até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação de ato do Poder 
Executivo neste sentido. 
§ 4º. O prazo previsto no § 3º poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, caso 
permaneça a saturação na infra-estrutura. 
Art. 129. As áreas passíveis de utilização da Outorga Onerosa (solo criado) são aquelas 
onde o direito de construir poderá ser exercido acima do permitido pela aplicação do 
coeficiente de aproveitamento básico, até o limite estabelecido pelo uso do coeficiente de 
aproveitamento máximo, de acordo com o Anexo 2 Mapa 5 das áreas Especiais. 
Parágrafo único. Para efeito da aplicação da outorga onerosa serão considerados como 
áreas passíveis para receberem tal instrumento a Área Especial de Adensamento Urbano 
(AEAU) constante no Anexo II Mapa nº 05 que compreende os seguintes bairros: 
I – Todo o bairro do Centro; 
II – Todo o bairro da Boa Vista; 
III – Todo o bairro do Alto da Conceição; 
IV – Todo o bairro do Doze Anos; 
V – Todo o bairro do Bom Jardim; 
VI – Polígono anterior ao anel viário da BR 304 no bairro da Abolição; 
VII – Polígono anterior ao anel viário da BR 304 no bairro de Nova Betânia. 
Art. 130. A contrapartida financeira, que corresponde à outorga onerosa do direito de 
construir acima do índice de utilização básico, será calculada segundo a equação: 
Vo= Ac x CUB x fp 
Onde: 
Vo = valor da outorga em Reais 
Ac = valor da área construída que excede o potencial básico de construção em número valor 
absoluto 
CUB = custo do metro quadrado da construção fixado pelo SINDUSCON em Reais 
Fp = fator de planejamento igual a: 
0,06 considerando empreendimentos até 1.000,00 m2. 
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0,08 considerando empreendimentos entre 1.000,00 m2 e 5.000,00 m2 e 
0,10 para empreendimentos acima de 5.000,00 m2 de área de construção total e valor 
absoluto. 
Art 131. São isentos de pagamento do valor da Outorga Onerosa do Direito de Construir: 
I – as edificações unifamiliares; 
II – os hospitais e equipamentos congêneres de interesse público; 
III – instituições de ensino regular; 
IV – hotéis e pousadas nas áreas de interesse turístico; 
V – para produção de habitação de interesse social. 
§1º. Na produção de habitação de mercado popular o valor da outorga será reduzido em 
50% (cinqüenta por cento). 
§2º. Em caso de descumprimento da destinação que motivou a utilização do fator de deságio, 
o Poder Executivo procederá à cassação ou ao cancelamento da isenção ou redução, bem 
como a sua cobrança com multa, juros e correção monetária. 
Art. 132. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir serão 
destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de que trata esta Lei, somente 
podendo ser utilizado para fins de: 
I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
II – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
III – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
IV – Infra-estrutura urbana. 
Art. 133. O proprietário poderá optar pelo pagamento da outorga onerosa do direito de 
construir, em espécie, ou mediante: 
I – doação de bens imóveis mediante avaliação prévia pelo valor de mercado (valor venal); 
II – execução de obras para o desenvolvimento urbano municipal de acordo com 
determinação do poder municipal. 
CAPÍTULO VII 
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADA 
Art. 134. Operações Urbanas consorciadas é o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área, 
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental, num 
determinado perímetro contínuo ou descontinuado e tem por finalidade: 
I – implantação de equipamentos para o desenvolvimento urbano; 
II – otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e reciclagem de 
áreas consideradas subutilizadas; 
III – implantação de programas de habitação de interesse social; 
IV – ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte público coletivo; 
V – implantação de espaços públicos; 
VI – valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e 
paisagístico; 
VII – melhoria e ampliação da infra-estrutura e da rede viária estrutural. 
Art. 135. Fica permitida Operação Urbana Consorciada no bairro do Bom Jardim, a Área 
Especial de Interesse Histórico e Cultural (AEIHC) e a Área Especial Urbana Central 
(AEUC), delimitadas no Mapa nº 05 Anexo 2. 
Art. 136. Cada nova área de Operação Urbana Consorciada será criada por lei específica, que 
conterá, no mínimo: 
I – delimitação do perímetro da área de abrangência; 
II – finalidade da operação; 
III – programa básico de ocupação da área; 
IV – programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada 
pela operação; 
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V – estudo de impacto de vizinhança; 
VI – contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores 
privados em função da utilização dos benefícios previstos. 
VII – forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação 
da sociedade civil. 
VIII – solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso de 
necessidade de remover os moradores de assentamentos subnormais; 
IX – garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor histórico, 
cultural, arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos por tombamento ou lei; 
X – instrumentos urbanísticos previstos na operação; 
XI – estoque de potencial construtivo adicional; 
XII – fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas financeiras 
decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos. 
Parágrafo Único. Os recursos obtidos pelo Poder Público serão aplicados exclusivamente 
no programa de intervenções, dentro da área definida na lei de criação da Operação Urbana 
Consorciada. 
Art. 137. A outorga onerosa do direito de construir das áreas compreendidas no interior dos 
perímetros das Operações Urbanas Consorciadas (OUC), se regerá, exclusivamente, pelas 
disposições de lei específica ou da lei que criou a OUC, respeitados os coeficientes de 
aproveitamento máximo para as operações urbanas. 
Parágrafo Único. Os imóveis localizados no interior dos perímetros das Operações 
Urbanas Consorciadas, não são passíveis de receber o potencial construtivo transferido de 
imóveis não inseridos no seu perímetro. 
CAPÍTULO VIII 
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 
Art. 138. O Poder Executivo poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou 
público, a exercer em outro local passível de receber o potencial construtivo, deduzida a área 
construída utilizada, quando necessário, nos termos desta Lei, ou aliená-lo, parcial ou 
totalmente, mediante escritura pública, para fins de: 
I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
II – preservação, quando for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, 
social ou cultural; 
III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda e habitação de interesse social. 
Parágrafo Único. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao 
Município seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos neste artigo. 
Art. 139. Poderá ser transferido o Potencial Construtivo do imóvel, limitado a: 
I - 80% da área cedente para imóveis até 1.000 m²; 
II - 40% da área cedente para imóveis acima de 1.000 ate 10.000 m²; ou 
III - 35% da área cedente para imóveis acima de 10.000 m2. 
Parágrafo Único: Quando ocorrer a doação de imóvel ao Poder Público Municipal, o 
Potencial Construtivo a ser recebido corresponderá a duas vezes o potencial definido no 
caput, limitado a 100%. 
CAPÍTULO IX 
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
Art. 140. Os empreendimentos de impacto especificados no artigo 54 dependerão de 
elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou 
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. 
§ 1º Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é o documento que apresenta o conjunto dos 
estudos e informações técnicas relativas à identificação, avaliação, prevenção, mitigação e 
compensação dos impactos na vizinhança de um empreendimento ou atividade, de forma a 
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permitir a análise das diferenças entre as condições que existiriam com e sem a implantação 
do empreendimento ou atividade. 
§ 2º Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) é o relatório sobre as repercussões 
significativas dos empreendimentos sobre o ambiente urbano, apresentado através de 
documento objetivo e sintético dos resultados do estudo prévio de impacto de vizinhança 
(EIV), em linguagem adequada e acessível à compreensão dos diversos segmentos sociais. 
§ 3º O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e 
suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 
I – adensamento populacional; 
II – equipamentos urbanos e comunitários; 
III – uso e ocupação do solo; 
IV – valorização imobiliária; 
V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 
VI – ventilação e iluminação; 
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; 
VIII – nível de ruídos; 
IX – qualidade do ar; 
X – vegetação e arborização urbana; 
XI – capacidade da infra-estrutura de saneamento. 
§ 4º. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de 
impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 
Art. 141. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis 
para consulta, no órgão competente municipal, por qualquer interessado. 
§ 1º. Cópia do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV será fornecida quando solicitada 
pelos moradores da área afetada ou suas associações. 
§ 2º. O órgão público responsável pelo exame do Relatório de Impacto de Vizinhança – 
RIV deverá realizar audiência pública, antes da decisão sobre o projeto, sempre que requerida, 
na forma da lei, pelos moradores da área afetada ou suas associações. 
§ 3º. O empreendedor, num prazo de até quinze dias, dará publicidade ao RIV em pelo menos 
dois jornais de circulação local. Igual período será facultado a qualquer interessado para 
requerer Audiência Pública conforme exposto no §2º deste artigo. 
Art. 142. O Poder Executivo, com base na análise dos estudos apresentados, poderá exigir do 
empreendedor, às suas expensas, a execução de medidas mitigadoras, dentre as quais: 
I – adequação do parque de estacionamento; 
II – indicação das baias de entrada e acomodação; 
III – melhoria no sistema viário com implantação de pavimentação, iluminação e correções 
de drenagem; 
IV – drenagem das águas pluviais acumuladas em função do empreendimento; 
V – colocação de equipamentos para redução da poluição em seus diversos níveis. 
Art. 143. O Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) deve atender aos seguintes requisitos: 
I – ART do responsável técnico habilitado; 
II – relatório do uso específico a que se destina o imóvel; 
III – descrição das áreas, vagas de veículos e número de pessoas esperadas; 
IV – situação do sistema viário; 
V – destinação final dos resíduos sólidos; 
VI – proximidade dos cursos d’água; 
VII – forma de infiltração e destinação das águas pluviais. 
Parágrafo único. Caso o imóvel esteja situado em via principal do sistema viário, deverá o 
empreendedor apresentar opção principal de entrada por vias adjacentes, caso possível. 
CAPÍTULO X 
DO FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 
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Art. 144. Fica criado o Fundo Municipal de Urbanização, formado pelos seguintes recursos: 
I – dotações orçamentárias 
II – doações e transferências de recursos por outros entes federados; 
III – receitas provenientes de Outorga Onerosa; 
IV – receitas provenientes de operações urbanas consorciadas; 
Art. 145. Os recursos oriundos do Fundo Municipal de Urbanização destinam-se a: 
I – implantação, estruturação e manutenção do sistema de planejamento; 
II – programas de interesse social provenientes das diretrizes básicas e em projetos 
específicos; 
III – regularização fundiária; 
IV – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
V – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 
VIII – investimento em Infra-estrutura urbana; 
IX – criação de unidades de conservação ou outras áreas de interesse ambiental; 
X – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. 
TITULO VI 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO 
CAPÍTULO I 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO 
Art. 146. Fica criado o Sistema Municipal de Planejamento Urbano (SIMPLURB) que 
garantirá a implantação, revisão e acompanhamento deste Plano Diretor, composto pelo 
Conselho da Cidade de Mossoró, como um processo contínuo, dinâmico e flexível, que tem 
por objetivos: 
I – criar canais de participação da sociedade na gestão municipal; 
II – garantir o gerenciamento eficaz direcionado à melhoria da qualidade de vida; 
III – instituir um processo permanente e sistematizado de atualização do Plano Diretor de 
Mossoró. 
Art. 147. O SIMPLURB atua nos seguintes níveis: 
I – nível de formulação de estratégias, das políticas e de atualização do Plano Diretor; 
II – nível de gerenciamento do Plano Diretor, de formulação e aprovação dos programas e 
projetos para sua implementação; 
III – nível de monitoramento e controle dos instrumentos urbanísticos e dos programas e 
projetos aprovados. 
Art. 148. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Ambiental é o órgão 
central do Sistema Municipal de Planejamento Urbano, responsável por sua coordenação, com 
as 
seguintes funções: 
I – coordenar a implantação, revisão, acompanhamento e avaliação do Plano Diretor, 
legislações edilícias, Código de obras, posturas e edificações, Código de Meio Ambiente e 
dos 
demais planos urbanísticos; 
II – elaborar, apreciar, analisar e encaminhar propostas de legislação urbanística, edilícia e 
ambiental, inclusive dos instrumentos implementadores da política urbana; 
III – implantar, coordenar e manter atualizado o cadastro técnico territorial multifinalitário 
municipal (CTTMM), composto de um sistema de informações sobre a cidade, que 
acompanhe o 
seu desenvolvimento e transformações; 
IV – Gerir o Fundo Municipal de Urbanização. 
Art. 149. Fica assegurada a participação popular no processo de planejamento urbano e 
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ambiental, das seguintes formas: 
I – mediante representação da sociedade civil no Conselho Municipal da Cidade de 
Mossoró e suas Câmaras Temáticas e Técnicas; 
II – pelo acesso às informações disponíveis; 
III – por meio de encontros locais e das câmaras temáticas e técnicas, a serem promovidos 
periodicamente pelo órgão de coordenação. 
Art. 150. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, 
os seguintes instrumentos: 
I – Conselho da Cidade de Mossoró, com a participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos sociais; 
II – debates, audiências e consultas públicas; 
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano e ambiental; 
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
urbano; 
V – acesso às informações disponíveis; 
VI – encontros locais e de Câmaras Temáticas, a serem promovidos periodicamente pelos 
órgãos municipais responsáveis; 
VII – integração dos conselhos de políticas setoriais no Conselho da Cidade de Mossoró. 
VIII – Conferência Municipal de Política Urbana; 
IX – Assembléias territoriais de política urbana; 
X – plebiscito e referendo popular; 
XI – Conselhos Municipais relacionados à política urbana. 
Art. 151. Anualmente, o Poder Executivo dará conhecimento ao Conselho da Cidade de 
Mossoró relatório de gestão do exercício e plano de diretrizes para o próximo período. 
CAPÍTULO II 
DO CONSELHO DA CIDADE DE MOSSORÓ 
Art. 152. Fica criado o Conselho da Cidade de Mossoró órgão colegiado de natureza 
consultiva, integrante da estrutura da SEDETEMA, tendo por finalidade propor diretrizes para 
a formulação e implantação da política municipal de desenvolvimento territorial urbano e 
rural, bem como acompanhar as execuções e implementações do Plano Diretor de Mossoró e 
suas legislações complementares compostas de: 
I - Código de Obras e Posturas; 
II - Código de Meio Ambiente. 
Parágrafo único. A participação da população será assegurada no sistema de planejamento 
municipal através do Conselho da Cidade de Mossoró e suas Câmaras Temáticas 
Art. 153. Compete ao Conselho: 
I - Propor diretrizes, instrumentos, normas e prioridades municipais de desenvolvimento 
territorial; 
II - Acompanhar a implantação da política municipal contida nos instrumentos legais de 
desenvolvimento territorial, em especial a política de Habitação, Saneamento Ambiental, 
Transporte e Mobilidade e recomendar as providências necessárias ao conjunto do objeto; 
III - Propor a edição de normas gerais de direito urbanístico e manifestar-se sobre propostas 
de alterações da legislação pertinente; 
IV - Emitir orientações e recomendações sobre a aplicação do Plano Diretor e dos demais atos 
normativos relativo à política de planejamento territorial do município; 
V - Aprovar seu regimento interno e decidir sobre as alterações propostas por seus membros; 
VI - Promover a realização de seminários com o objetivo de apresentar sua programação e 
ações desenvolvidas; 
VII – Fiscalizar a aplicação dos recursos que compõe o Fundo Municipal de Urbanização. 
Parágrafo único. O Conselho da Cidade de Mossoró será presidido pelo titular da 
SEDETEMA. 
Art. 154. O Conselho da Cidade de Mossoró será composto por: 
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I – 07 representantes do Poder Executivo Municipal, sendo um de cada órgão; 
a) Secretária do Desenvolvimento Territorial e de Meio Ambiente; 
b) Secretaria da Cidadania; 
c) Secretaria de Serviços Urbanos, Trânsito e Transportes; 
d) Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 
e) Secretaria do Planejamento e Gestão Financeira. 
f) Gerencia Executiva de Desenvolvimento Urbanístico 
g) Gerencia Executiva da Gestão Ambiental 
II - um representante dos Conselhos Comunitários; 
III – um representante da classe empresarial; 
IV - um representante dos sindicatos dos trabalhadores; 
V - um representante de Organizações Não Governamentais; 
VI – um representante do legislativo municipal; 
VII – um representante das entidades de ensino superior. 
VIII – um representante do CREA/RN. 
IX – um representante da zona rural 
§ 1º. Os membros do Conselho da Cidade terão suplentes indicados junto com os titulares. 
§ 2º. Os representantes da sociedade civil serão escolhidos pelas organizações a que 
pertençam. 
§ 3º. O regimento interno do Conselho da Cidade será aprovado por resolução. 
§ 4º. Poderão ser convidados a participar como observadores e colaboradores, profissionais 
de áreas específicas que possam contribuir tecnicamente para esclarecimentos de assuntos 
tratados no Conselho. 
§ 5º. Os membros do conselho serão nomeados pelo Prefeito Municipal. 
§ 6º. O Conselho da Cidade deliberará mediante resolução, por maioria simples, tendo seu 
presidente o voto de qualidade. 
Art. 155. Os membros do Conselho da Cidade terão mandato de dois anos. 
§ 1°. A participação no Conselho da Cidade não será remunerada, constituindo em serviço 
público relevante. 
§ 2°. Os membros da sociedade civil poderão ser reconduzidos uma única vez consecutiva. 
Art. 156. O Conselho da Cidade terá as seguintes câmaras temáticas: 
I - Habitação 
II - Saneamento Ambiental 
III - Trânsito, Transporte e Mobilidade 
IV - Planejamento e Gestão Territorial 
Parágrafo Único. O Conselho da Cidade poderá criar outras Câmaras Temáticas, na forma 
de seu regimento interno. 
Art. 157. Cada membro do Conselho integrará uma câmara temática, nas quais poderá 
requisitar técnicos da área de abrangência para discutir e exercer assuntos de sua câmara 
especializada. 
Art. 158. O regimento interno será aprovado no prazo de 90 dias a contar da data de sua 
instalação. 
Art. 159. Cabe a SEDETEMA promover o apoio administrativo e os meios necessários à 
execução dos trabalhos do Conselho da Cidade, exercendo as atribuições da secretaria 
executiva. 
Art. 160. Para cumprimento das funções, o Conselho da Cidade contará com recursos 
orçamentários e financeiros consignados no orçamento da SEDETEMA. 
CAPÍTULO III 
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 
Art. 161. O Sistema de Informações Municipais (SIM) tem como objetivo fornecer 
informações para o planejamento, o monitoramento, a implementação e a avaliação da 
política urbana, subsidiando a tomada de decisões ao longo do processo. 
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§ 1º. O Sistema de Informações Municipais deverá conter e manter atualizados dados, 
informações e indicadores sociais, culturais, econômicos, financeiros, patrimoniais, 
administrativos, físico-territoriais, inclusive cartográfico, ambientais, imobiliários e outros de 
relevante interesse para o Município. 
§ 2º. Para a consecução dos objetivos do Sistema deverá ser definida unidade territorial de 
planejamento e controle. 
Art. 162. O Sistema de Informações Municipais deverá obedecer aos princípios: 
I – da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança, evitando-se a 
duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos; 
II – democratização, publicidade e disponibilidade das informações, em especial às 
relativas ao processo de implementação, controle e avaliação do Plano Diretor. 
CAPÍTULO IV 
DA REVISÃO DE MODIFICAÇÃO DO PLANO DIRETOR 
Art. 163. A lei que institui o plano diretor deverá ser revista a cada dez anos, devendo o plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e 
prioridades nele contidas. 
Parágrafo único. A critério do Conselho da Cidade, a revisão do plano diretor poderá ser 
realizada em período inferior ao estipulado no caput desse artigo. 
TÍTULO VII 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
Art. 164. Salvo disposições contidas em normas especiais, o cometimento de infrações às 
disposições desta Lei sujeita o infrator às seguintes penalidades: 
I – notificação; 
II - embargo; 
III - multa; 
IV - cassação da licença; 
V – interdição; 
VI – demolição. 
Parágrafo único. Lei disciplinará a aplicação das penalidades referentes ao descumprimento 
do Plano Diretor 
TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 165. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal: 
I – Projeto de Lei do Plano Municipal de Habitação; 
II – Projeto de Lei do Plano Diretor de Mobilidade Urbana; 
III – Projeto de Lei do Plano de Preservação do Patrimônio Cultural de Mossoró; 
IV – Projeto de Lei das Áreas Especiais; 
V – Projeto de Lei disciplinando o Estudo de Impacto de Vizinhança; 
VI – Projeto de Lei específica dos instrumentos de cumprimento da função social da 
propriedade. 
Art. 166. Fazem parte integrante desta lei, os seguintes Anexos: 
Anexo I 
Quadro 1; Quadro 2; Quadro 3; Quadro 4; Quadro 5; Quadro 6; Quadro 7; Quadro 8 Quadro 9 
e Quadro 10 
Anexo II 
Mapa 1; Mapa 2; Mapa 3; Mapa 4 e Mapa 5 
Art. 167. Está lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data da sua publicação. 
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró-RN, 11 de dezembro de 2006. 
Maria de Fátima Rosado Nogueira 
Prefeita 
 
 


