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RESUMO 

A presente tese aborda o tema dos atributos socioambientais das zonas de proteção 

ambiental que afetam e são afetados por projetos rodoviários inseridos em dinâmicas 

metropolitanas. A motivação pelo referido tema se colocou a partir da observação de 

recorrentes ocupações nas Zonas de Proteção Ambiental – ZPA, por projetos rodoviários que 

implicaram na supressão de atributos socioambientais relevantes. Mais precisamente, 

identificou-se na década de 2000 que a ZPA 9, localizada na Zona Norte de Natal, no Rio 

Grande do Norte, ao recepcionar frações do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco da 

Cunha Lima, com incidência metropolitana, gerou diversos conflitos socioambientais 

possíveis de comprometer os objetivos de sua proteção. Diante dessa problemática, 

questionou-se como os atributos socioambientais foram considerados em instrumentos de 

planejamento urbano e em projetos rodoviários que tiveram algum tipo de incidência sobre 

zonas de proteção ambiental? Admitiu-se como pressuposto que, embora se verificassem 

avanços na proteção de ZPAs no âmbito do planejamento territorial, os atributos 

socioambientais de tais Zonas eram desconsiderados quanto a sua dimensão urbanística, 

não sendo reconhecidas nem as suas especificidades no nível do projeto rodoviário, nem os 

seus respectivos efeitos no processo de transformações socioespaciais impulsionados pelo 

referido projeto. Isso resultava no comprometimento dos objetivos de proteção das ZPAs e 

no êxito da implementação dos projetos de mobilidade urbana. Considerando o exposto, o 

objeto de estudo que norteia a presente tese é delimitado pelos atributos socioambientais 

da ZPA9 relacionados ao traçado do projeto rodoviário, ao marco legal e à dinâmica urbana. 

O objetivo é compreender a abordagem dos atributos socioambientais da ZPA 9 no projeto 

rodoviário da Av. Moema Tinoco, a partir da dimensão urbanística do projeto rodoviário, 

legislação urbana e ambiental e transformações no uso e ocupação do solo da ZPA 9. No 

campo teórico-metodológico, são referências os estudos de Raquel Tardin (2008), como 

suporte na categorização dos atributos socioambientais, e Jan Gehl (2013) na categorização 

do projeto rodoviário quanto a sua dimensão humana. Ambos analisam o espaço a partir da 

relação homem/natureza. Foi evidenciado que as bases e os objetivos de elaboração da ZPA 

e do projeto rodoviário são incompatíveis e contraditórias entre si e demandam um trabalho 

de articulação, inexpressivo historicamente no campo legal e da gestão urbana no Brasil. 

Além disto, a ausência de consideração dessas estruturas como sistemas integrados na 

produção do espaço urbano, à luz da função socioambiental da propriedade, geraram 

diversos conflitos identificados de maneiras distintas na fase de concepção, implantação e 

consolidação do projeto rodoviário. Esse descompasso remeteu recorrentemente a 

fragilização dos espaços ambientais para inserção de rodovias com um padrão tipológico 

único, que não dialogou com o entorno socioambiental, o que acabou por descaracterizar os 

espaços ambientais e por comprometer o funcionamento do próprio projeto rodoviário.   

Palavras-chave: Zona de Proteção Ambiental, atributos socioambientais, projeto rodoviário, 

Av. Moema Tinoco da Cunha Lima. 



 

TITLE| ENVIRONMENTAL PROTECTION ZONES AND ROAD PROJECTS: PRESSURES AND 

TRANSFORMATIONS BETWEEN THE ENVIRONMENTAL PROTECTION ZONE 9 AND THE 
MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA AVENUE IN NATAL/RN 
 

ABSTRACT 
This thesis approached the theme of the socioenvironmental attributes of 
environmental protection zones which affect and are affected by road projects 
inserted in metropolitan dynamics. The motivation for this work came from observing 
recurring occupations in environmental protection zones (EPZs) by road projects, 
which implied in the suppression of relevant socioenvironmental attributes. More 
precisely, it was identified in the 2000s that the EPZ 9, located in the northern zone of 
Natal, Rio Grande do Norte, when receiving fractions of the road project for the 
Moema Tinoco da Cunha Lima avenue, with metropolitan incidencies, generated many 
socioenvironmental conflicts with potential to compromise the objectives of its 
protection. In the face of this problem, it was questioned: how were the 
socioenvironmental attributes considered in instruments of urban planning and in road 
projects which had some kind of incidence over environmental protection zones? It 
was assumed that, even though advances were observed in the protection of EPZs in 
the scope of territorial planning, the socioenvironmental attributes of these zones 
were not taken in consideration regarding their urbanistic dimension, with their 
specific aspects at road project level, nor their respective effects in the process of 
sociospatial transformations impulsed by the reffered project being taken into 
consideration. This resulted in the compromising of the protection objectives of those 
EPZs and the success of implementing urban mobility projects. Considering what was 
exposed, the object of study of this thesis was delimited by the socioenvironmental 
attributes of the EPZ 9 related to the strokes of the road project, legal framework and 
urban dynamic. The objective was to comprehend the approach towards the 
socioenvironmental attributes of the EPZ 9 in the road project of the Moema Tinoco 
avenue, starting from the urbanistic dimension of the road project, urban and 
environmental legislation and the transformations in soil occupation and use in the 
EPZ 9. In the theoretic-methodological field, the main references are the studies of 
Raquel Tardin (2008), as to support the analysis of the socioenvironmental attributes, 
and Jan Gehl (2013) as a basis for the analysis of the road project in its human 
dimension. Both analyze the space from the relation between man and nature. It was 
evidenced that the basis and objectives through which the EPZ and the road project 
were elaborated are incompatible and contradictory to each other and demand 
articulated work, which is historically inexpressive in the legal and urban management 
fields in Brazil. Moreover, the lack of consideration of these structures as integrated 
systems in the production of urban spaces, in light of the socioenvironmental function 
of the property, generated various distinctly identified conflicts in the phases of 
conception, implementation and consolidation of the road project. This mismatch 
referred repeatedly to the frailty of environmental spaces for the insertion of roads 
with an unique typological pattern, which did not dialogue with its socioenvironmental 
surroundings, which ended up decharacterizing the environmental spaces as well as 
compromising the operation of the same road project.  
Keywords: Environmental Protection Zones, socioenvironmental attributes, road 
projects, Moema Tinoco de Cunha Lima avenue, Natal. 
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INTRODUÇÃO  

A presente tese aborda o tema dos atributos socioambientais das zonas de proteção 

ambiental que afetam e são afetados por projetos rodoviários inseridos em dinâmicas 

metropolitanas. 

A motivação pelo tema decorreu da participação da autora nas discussões relativas ao 

processo de regulamentação dos instrumentos urbanísticos e particularmente das 

Zonas de Proteção Ambiental no âmbito do Plano Diretor de Natal, em 2009. Tal 

experiência resultou na elaboração de diversos estudos e trabalhos técnicos, tais 

como: o Trabalho Final de Graduação1, a dissertação de Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo2 e a produção de laudo técnico3 junto ao Ministério Público. A partir dessa 

produção acadêmica e técnica, além da participação em movimentos sociais voltados 

para a defesa da proteção socioambiental em Natal, identificou-se o problema da 

supressão de atributos ambientais relevantes das Zonas de Proteção Ambiental, ZPA, 

no processo de definição e implementação de projetos rodoviários estruturantes. Uma 

viagem de 10.000Km de carro pelo Brasil, em 2015, passando por diversas áreas 

ambientais protegidas por diferentes instrumentos e autarquias, contribuiu para a 

percepção desse conflito em nível nacional, identificando a supressão de atributos 

socioambientais relevantes e as transformações urbanas em seu entorno. Verificou-se 

que essa questão era ainda mais relevante, face à riqueza e fragilidade ambiental do 

sítio onde se desenvolveu a cidade de Natal e sua Região Metropolitana, ou seja, 

fortemente caracterizada pela presença de dunas, rios, área de manguezais, e ao longo 

do tempo, cercada por diversas Zonas de Proteção Ambiental.  

Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana 

de Natal (2007), foi visto que essa condição condicionava de certa forma a ocupação 

do território, exigindo a observação sobre a capacidade de suporte e principalmente a 

disponibilidade e o ciclo dos recursos naturais, a exemplo da água. Ademais, o referido 

Plano atestou a presença de expressivas áreas de pobreza historicamente constituídas, 

na Região, permitindo concluir que se tratava de um sítio geográfico muito especial, 

com elevada necessidade de proteção socioambiental no processo de expansão 

urbana.  

                                                      
1
 FURUKAVA, Camila. Parâmetros de aplicação do Plano Setorial como instrumento do Plano Diretor. 

Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009.  
2
 FURUKAVA, Camila. Plano Setorial: A construção de estratégias para implementação do Plano Diretor 

de Natal. 2012. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.  
3
 O estudo sobre o Plano Setorial aplicado ao Bairro de Ponta Negra me colocou em contato com a 

relação da ZPAs com os projetos rodoviários. No caso referido, sobre a ZPA 2 com a Av. Engenheiro 
Roberto Freire e na ZPA 6, com os efeitos progressivos sobre a urbanização do Bairro de Ponta Negra 
com a instalação da Rota do Sol.  
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Relacionando essas questões com as iniciativas de implantação dos projetos 

rodoviários, verificou-se que estas vinham se configurando como elementos de forte 

impacto sobre as ZPAs, com efeitos sobre os atributos socioambientais e as dinâmicas 

urbanas, comprometendo de alguma forma a proteção de recursos naturais 

relevantes.  

São exemplos históricos da conflituosa relação entre ZPAs e os projetos rodoviários: a 

construção da Via Costeira na década de 1980 (zona leste) e a Rota do Sol Sul nos anos 

de 1990 (zona sul), que margeiam respectivamente a ZPA 2 e ZPA 6. Ambas se 

constituem em eixos turísticos; a construção da Ponte Newton Navarro entre 1990 e 

2000 que afetou a ZPA 7 e a ZPA 8, interligando a Zona Leste e a Zona Norte; a 

duplicação e prolongamento da Avenida Moema Tinoco (2005, em andamento) que 

incide sobre a ZPA 9; as obras de prolongamento da Avenida Prudente de Morais que 

adentraram as Zonas de Proteção Ambiental – ZPA 1 (1994 a 1996) e a ZPA 3 (2007-

2014) – localizada na Zona Sul de Natal. Dentre esses exemplares, destacam-se 

impactos como a supressão de dunas e vegetação nativa, o aterro e o processo de 

assoreamento de rios e lagoas, a incidência em mangues, a descaracterização de 

paisagens históricas e a abertura dessas zonas para atuação do mercado imobiliário.  

De forma mais precisa, identificou-se, na década de 2000, que a ZPA 9 do Rio Doce, 

localizada na Zona Norte de Natal, ao recepcionar frações do projeto rodoviário de 

reestruturação da Av. Moema Tinoco da Cunha Lima, gerou conflitos socioambientais, 

tanto pela supressão de atributos ambientais significativos da área, quanto pela 

evidência de transformações no uso e ocupação do solo possíveis de comprometer os 

objetivos de proteção da ZPA. 

Frente a essas inquietações, questionou-se como os atributos socioambientais foram 

considerados em instrumentos de planejamento urbano e em projetos rodoviários que 

tinham algum tipo de incidência sobre zonas de proteção ambiental? 

Admitiu-se como pressuposto que, embora se verificassem avanços na proteção de 

ZPAs no âmbito do planejamento territorial, os atributos socioambientais de tais Zonas 

eram desconsiderados quanto a sua dimensão urbanística, não sendo reconhecidas 

nem as suas especificidades no nível do projeto rodoviário, nem os seus respectivos 

efeitos no processo de transformações socioespaciais impulsionados pelo referido 

projeto. Isso resultava no comprometimento dos objetivos de proteção das ZPAs e no 

êxito da implementação dos projetos de mobilidade urbana. 

Buscando aferir essa hipótese, delimitou-se como objeto de estudo os atributos 

socioambientais da ZPA9 relacionados ao traçado do projeto rodoviário, ao marco 

legal e à dinâmica urbana.  

Nesse sentido, buscou-se como objetivo central compreender a abordagem dos 

atributos socioambientais da ZPA 9 no projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, a 
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partir da dimensão urbanística do projeto rodoviário, legislação urbana e ambiental e 

transformações no uso e ocupações do solo da ZPA 9. 

Em termos específicos, objetivou-se compreender o caráter estruturante que assume a 

Zona de Proteção Ambiental e o projeto rodoviário na produção do espaço urbano; 

compreender os processos de regulação urbana e ambiental da ZPA e de elaboração 

de projetos rodoviários, visando compreender adequações e conflitos na atuação da 

Av. Moema Tinoco; identificar os atributos socioambientais da ZPA 9, considerando a 

interface com o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, no período de 1980 a 2017; 

identificar os efeitos do projeto rodoviário sobre a ZPA, considerando os atributos 

socioambientais e aspectos urbanísticos, no período de 1984 a 2017; por fim, 

compreender a dinâmica urbana considerando no contexto do projeto rodoviário da 

Av. Moema Tinoco, a partir dos processos de transformação de uso e ocupação do solo 

da ZPA 9.  

Para análise dessa problemática foram consideradas as abordagens de Tardin (2008) e 

Gehl (2013), cujas referências teórico-conceituais contribuíram para o estudo dos 

atributos socioambientais e das características de projetos de intervenção territorial, 

respectivamente. Ambas as metodologias analisaram o espaço a partir da relação 

homem - natureza.  

A metodologia de Tardin (2008) orientou a leitura de espaços livres como agentes da 

reestruturação de territórios urbanos, aproximada nesta tese para consideração das 

ZPAs e dos projetos rodoviários como agentes estruturadores do território. A referida 

autora sinalizou que todo o território é ambiental, destacando as infraestruturas 

urbanas, tal qual a rodovia, compreendida como um dos elementos de forte influência 

sobre o território. Nessa perspectiva, as Zonas de Proteção Ambiental se destacaram 

por serem regiões de concentração e remanescentes de atributos socioambientais 

relevantes, cuja permanência, ao longo do tempo, e a garantia de ciclos naturais 

dependem tanto de sua proteção, quanto condicionam à expansão urbana.  

Em um território marcado fortemente por esses atributos, tal como em Natal, a 

urbanização incide de alguma maneira sobre o patrimônio ambiental. Portanto, esse 

ambiente evidencia diversos desafios para os processos de planejamento territorial e 

para os projetos de estruturação urbana, no sentido da proteção ambiental.   

A metodologia de Gehl (2013) tem como eixo de abordagem a humanização dos 

espaços. Problematiza que essa visão foi pouco considerada nas ações de 

planejamento e projeto urbanos historicamente desenvolvidos, face à prioridade dada 

à lógica e as demandas de funcionamento do automóvel, desconsiderando-se assim as 

necessidades humanas no processo de estruturação das cidades. Nessa perspectiva, 

considerou que a escala humana e as velocidades de deslocamento são elementos 

fundamentais para a análise dos processos intervenção no território.  
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Tais autores contribuíram ainda para a definição de categorias de análise de ZPA´s 

atravessadas por projetos rodoviários estruturantes. Todavia, foram utilizadas 

diferentes escalas e procedimentos de análise dessas categorias para atender as 

especificidades do objeto de estudo e das características do universo empírico.   

Além dessas referências, outras abordagens se colocaram em importância para o 

estudo das ZPAs e dos projetos estruturantes na presente tese.   

Andréa Queiroz Rêgo, Vera Regina Tângari e Rebeca Braga Gomes (2014) foram 

relevantes pela ênfase nos estudos da paisagem. As autoras colocam que o projeto 

rodoviário, sobretudo aqueles com incidência metropolitana, se constitui em um 

elemento de grande transformação urbana, sendo, porém pouco considerados nos 

instrumentos de planejamento territorial e municipal, gerando diversos impactos 

ambientais, em especial sobre a paisagem.  

Na perspectiva urbanística, identificaram-se os estudos de Flávio Villaça (2011), além 

de Daniela Rodrigues Ribeiro e Jairo Salim Pinheiro de Lima (2017). Flávio Villaça 

(2011) situa as rodovias como elementos estruturantes do território, especialmente 

por funcionarem em rede e por interferirem na localização do solo, atuando 

diretamente sobre o mercado de terras.  

Daniela Rodrigues Ribeiro e Jairo Salim Pinheiro de Lima (2017) discutem as tipologias 

dos projetos rodoviários que incidem em áreas ambientalmente protegidas, tratando 

mais precisamente da categoria Estrada-parque. Os autores inferem que as 

experiências brasileiras existentes reproduzem a tipologia rodoviária padrão, sem 

considerações às especificidades do território.   

As concepções sobre a produção do espaço foram referenciadas a partir dos estudos 

de Milton Santos (2008), cuja abordagem considera a relação homem-natureza como 

estruturante na formação do espaço do cidadão. Marília Steinberger (2006), ao tratar 

sobre as políticas públicas, nas décadas de 1960 a 1980, aponta que tais políticas não 

consideram as dimensões espaciais e ambientais, o que limitou sua implementação e 

resultou em diversos projetos destituídos da dimensão espacial, fragilizando a relação 

homem/natureza.  

Considerando essas referências teórico-conceituais, procedeu-se a análise do estudo 

empírico, tendo como universo de estudo a Zona de Proteção Ambiental 9 do Rio 

Doce.  Tal recorte empírico apresentou uma questão relativa ao projeto rodoviário. 

Identificou-se que o mesmo estava parcialmente implantado no período de 

levantamento de dados (2014-2017), o que dificultava a leitura da relação homem-

natureza a partir do nível do observador. Assim, realizou-se uma adequação do 

procedimento de análise, identificando pontos que revelavam conflitos entre a 

dinâmica socioambiental da ZPA e a rodovia em execução.   
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O Projeto Rodoviário da Avenida Moema Tinoco da Cunha Lima priorizado nesse 

estudo, abrange o percurso que vai desde a BR101, incorporando parte de seu antigo 

traçado, seguindo pela rua Conselheiro Tristão até o anel viário da Rua Dr. João 

Medeiros Filho, que faz conexão com a Ponte Newton Navarro.  

Tanto a ZPA 9 quanto o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco estão situados na 

cidade de Natal, abrangendo os bairros Redinha, Pajuçara e Lagoa Azul, que se 

caracterizam pela presença de rios, lagoas, dunas e de remanescente da mata atlântica 

com característica de faixa de orla. 

Relacionados ao universo de estudo, foram relevantes para a presente investigação os 

estudos de Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva (2003) sobre o processo de ocupação 

da Zona Norte e de Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva, et al (2013) sobre os projetos 

rodoviários vinculados a Copa do Mundo 2014. A dissertação de Gabriel Leopoldino 

Paulo de Medeiros (2011) e a de Adriana Carla de Azevedo Borba (2014), que 

auxiliaram no entendimento sobre os efeitos da instalação de estruturas de 

transporte, no caso a linha férrea, no processo de ocupação da Zona Norte; as análises  

de Marise Duarte da Costa (2011) sobre os espaços especiais ambientais e de moradia 

em Natal, apresentando reflexões sobre o processo de regulamentação da ZPA 9. Por 

fim, o estudo de Werner Farkatt Tabosa (2016), que tratou da transposição do Rio 

Doce sobre a ZPA 9 e sua influência na morfologia urbana do bairro da Redinha.  

Dentre os principais procedimentos de identificação e análise de dados, destacaram-se 

a edição de informações em bases cartográficas georeferenciadas disponibilizadas pela 

SEMURB e pelo Ministério Público, principalmente aquelas referentes à 

regulamentação da ZPA 9, além de fotocartas do Google Earth (1984 a 2017) e da 

SUDENE (1968).   

Cabe destacar ainda as referências sobre o processo histórico de definição do marco 

legal da ZPA no planejamento urbano e ambiental, assim como dos elementos que 

norteiam a elaboração de projetos rodoviários no Brasil. Foram vistos também a 

relação das ZPA´s e dos projetos rodoviários no contexto histórico de produção do 

espaço urbano.  Estes dados históricos/legais foram fundamentais para entender as 

diferentes naturezas, objetivos e conflituosa relação que norteia as ZPA´s e os projetos 

rodoviários no espaço urbano e ambiental. 

Considerando o exposto, a presente tese está estruturada em três capítulos seguidos 

pela conclusão, conforme o seguinte:  

O primeiro capítulo apresenta as referências teórico-metodológicas que 

fundamentaram as análises da tese, acrescidas de referências sobre o planejamento 

territorial, notadamente o marco legal que historicamente esteve presente na relação 

entre Zonas de Proteção Ambiental e Projetos Rodoviários no Brasil. 
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O segundo capítulo apresenta a caracterização dos atributos socioambientais, bem 

como o processo de reconhecimento, consolidação e regulamentação da ZPA 9, 

finalizando com a análise das fragilidades socioambientais, das permanências dos 

atributos ambientais ao longo do tempo e dos processos de transformação de uso e 

ocupação do solo.  

O terceiro capítulo aborda a caracterização, concepção e implantação do projeto 

rodoviário sobre a ZPA 9, considerando seu contexto, licenciamento ambiental, 

processo de desapropriação e implantação. Discute notadamente, efeitos e tendências 

de transformação da ZPA 9 influenciados pelo projeto rodoviário.  

À guisa de conclusão, tendo como objeto de estudo empírico a ZPA 9 sob intervenção 

do projeto rodoviário da Avenida Moema Tinoco, apresentam-se resultados sobre  a 

consideração dos atributos socioambientais em instrumentos de planejamento urbano 

e em projetos rodoviários que tiveram incidência sobre zonas de proteção ambiental. 

Assim, discute-se a validade da hipótese de que embora tenham se verificado avanços 

na proteção de ZPAs no âmbito do planejamento territorial, os atributos 

socioambientais de tais Zonas não são reconhecidos quanto às suas especificidades no 

nível do projeto rodoviário, e nem quanto aos seus efeitos junto aos processos de 

transformação socioespacial impulsionados pelo referido projeto.    



23 
 

CAPÍTULO 1. ZONAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS 
RODOVIÁRIOS: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS  

As zonas de proteção ambiental possuem atributos socioambientais que interferem 

nos projetos rodoviários, assim como a implantação dos projetos rodoviários acaba 

por interferir nas ZPAs. Contudo, anterior ao momento em que a ZPA e o projeto se 

relacionam, existem as dinâmicas urbanísticas existentes, as legislações e o próprio 

espaço, que norteiam tanto a proteção dessas Zonas, quanto os objetivos e a estrutura 

dos projetos rodoviários.  

Para tanto, esse capítulo busca caracterizar as zonas de proteção ambiental e os 

projetos rodoviários como recursos projetuais na configuração do território para, 

então, compreender os atributos socioambientais de uma zona de proteção ambiental, 

a estrutura de um projeto rodoviário e as bases que promovem sua interação. Verifica-

se, neste capítulo, que a escala humana são fortes conectores entre a proteção 

ambiental e a implementação funcional de projetos rodoviários.  

Apresenta-se então a questão ambiental relacionada aos projetos rodoviários no 

contexto brasileiro, construindo por meio diversos estudos procedimentos de análise 

das Zonas de Proteção Ambiental e dos projetos rodoviários. Esse capítulo se encerra 

em um quadro de categorias de análise da ZPA e do projeto rodoviário, considerando 

os atributos socioambientais.  

1.1 A ZPA E O PROJETO RODOVIÁRIO: ELEMENTOS ESTRUTURANTES NA 
PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

No Brasil, as Zonas de Proteção Ambiental são constituídas por um grupo de atributos 

socioambientais e biofísicos reconhecidos socialmente como relevantes. Teses como a 

de Raquel Tardin (2008) consideram o território ambiental como elemento único, 

mesmo frente às sobreposições de zoneamentos formais. Assim, a sobreposição de 

atividades econômicas, urbanas, sociais e dos limites legais e zoneamentos, não desfaz 

essa conexão, embora interfira diretamente sobre ela. 

Os projetos rodoviários são compostos por uma série de estruturas conectadas em 

rede, reconhecidos por sua utilidade pública e pelo ideal de desenvolvimento 

econômico. Para Flávio Villaça (2001) é meio de transformação e de reestruturação 

urbana e ambiental, uma vez que, a rodovia atrai progressivamente outros 

empreendimentos e ocupações, ao criar condições de fluxo, valorização do solo e 

ampliação da acessibilidade.  

Ambos atuam na produção do espaço urbano, contudo, a ZPA encontra proteção na 

legislação ambiental e urbanística e o projeto rodoviário tenciona a ampliação de usos 
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e ocupações em seu traçado. Constantemente os projetos rodoviários disputam 

espaço e impactam as Zonas de Proteção Ambiental.  

Além de disputar espaço com os projetos rodoviários, segundo os estudos de Ermínia 

Maricato (2014), a população de baixo poder aquisitivo, quando em faixa de miséria, 

utilizou recursos próprios para estabelecer moradia e criar uma rede de sobrevivência 

e cotidiano sobre as ZPAs, em princípio – e de maneira geral – afastadas dos centros 

urbanos. Os atributos ambientais (água, madeira, areia) passaram a ser fonte de 

subsistência, sustento por meio da agricultura familiar e recreação/lazer desse grupo 

marginalizado (MARICATO, 2014). Mesmo nas ocupações formais, as ZPAs são vistas 

como fonte econômica seja pelo mercado imobiliário, seja por bases extrativas ou 

produtivas.  

Portanto, sobre as ZPA incidem a população socialmente vulnerável, que não tem 

condições de acessar o mercado formal de terras, e que tem nessas zonas uma das 

alternativas de moradia. Além de outros grupos, como o mercado imobiliário, para o 

qual as ZPAs representam um solo de baixo custo com elevado potencial de venda, 

uma vez que envolvem a ideia de morar em contato com natureza, porém próximos às 

infraestruturas de uma cidade4 (MARICATO, 2014).  

Cabe destacar que os conflitos fundiários, a formação de espaços de pobreza e os 

baixos coeficientes de aproveitamento, dentre outros, são limitantes para o avanço de 

empreendimentos formais. Nessa perspectiva, a inclusão de projetos rodoviários 

agilizam a regularização fundiária das bordas do projeto, a realocação da população de 

vulnerabilidade social e, a ampliação da capacidade de infraestrutura passa a 

possibilitar maiores potenciais construtivos. Esses elementos associados a um frágil 

funcionamento integrado entre o projeto e as políticas sociais, remetem a 

estruturação de espaços atrativos para a atuação do mercado imobiliário e para as 

transformações sociais, com a exclusão de grupos vulneráveis.  

Essa tendência de transformação e produção do espaço urbano, segundo Josef Barat 

(1978) ganharam proporções significativas no Brasil no século XX, em um momento em 

que a expansão das cidades e a conexão das regiões do país se deram por meio do 

aumento da malha rodoviária. Essa malha ocupou (e ocupa) densos e contínuos 

espaços para sua implantação e expansão, em especial cruzando territórios protegidos 

ambientalmente e frágeis socialmente, aproximando transformações das dinâmicas 

urbanísticas, sem que isso fosse um impedimento a sua realização.  

Em 1981, frente a tamanhos processos de transformação, os espaços ambientais 

tiveram maior reconhecimento legal e passaram a ser protegidos e zoneados pelos 

                                                      
4
 Um exemplo é o modelo de Alphavilles, condomínios horizontais fechados e implantados sobre densa 

vegetação natural, com toda infraestrutura e serviços necessários, próximo a centros urbanos, com alto 
valor de solo.  
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instrumentos de ordenamento do solo, em nível nacional, regional e, pouco tempo 

depois, municipal, com as ZPAs.  

Nesse contexto de proteção ambiental e ampliação das vias, as ZPAs e as rodovias são 

consideradas atualmente como os maiores representantes dos espaços livres, em 

termos territoriais, em relação à área contínua que ocupam nas cidades (MASCARÓ, 

2010; TARDIN, 2008). Dessa maneira, ainda hoje, há intercessão constante entre 

ambas, pautadas principalmente pela dimensão espacial e social em que as políticas 

ambientais e de mobilidade se realizam. Assim, tanto as ZPAs quanto os projetos 

rodoviários revelam-se como elementos-chave no processo de reestruturação urbana.  

Destaca-se o estudo de Raquel Tardin (2008) por tratar as ZPAs dentro do sistema de 

espaço livre como determinantes na consolidação de uma urbanização eficiente e 

sustentável, envolvendo, assim, os atributos ambientais no planejamento das 

estruturas decisórias de poder e de transformação territorial, direcionados nessa tese 

para os projetos rodoviários. Trouxe, portanto, as ZPAs a uma posição mais interativa 

com a sociedade e com o contexto urbano, apontando a relevância dos atributos 

socioambientais. 

Dessa maneira, os atributos ambientais, os suportes biofísicos e a paisagem não se 

limitam aos zoneamentos de ZPA ou outras unidades de planejamento e gestão, 

embora esses zoneamentos concentrem representantes ambientais reconhecidos 

socialmente como relevantes para preservação. Destarte, precisam ser pensados em 

conjunto nas políticas e ações de estruturação do território. 

Para Jan Gehl, a construção de cidades voltadas a atender ao automóvel, em especial a 

partir de fins do século XX, promoveu uma confusão de escalas e dimensões, uma vez 

que este apresenta uma dimensão maior que a do ser humano, demanda uma 

infraestrutura que ocupa mais espaço, tem outra lógica de funcionamento e direciona 

ou bloqueia as paisagens urbanas e ambientais a serem percebidas ao longo do 

trajeto5. Assim, a concentração de automóveis e vias parece impactar visualmente 

mais que a concentração de pessoas6 e a relevância das paisagens (GEHL, 2013).  

As vias passam a consumir muito espaço dentro das cidades, além do sistema 

demandar vastas áreas de estacionamento. Mesmo sendo potenciais formas de 

conexão e deslocamento de pessoas, passam a ter características repelentes a outros 

modais e a interferir nas vivências e relações humanas. Tencionam, assim, a 

construção de cidades que não atendem a escala humana e que, com o passar do 

                                                      
5
 O modal de transporte influencia na velocidade de deslocamento e na concentração dos transeuntes 

para a pista ou para as paisagens do entorno. A posição das rodovias e suas características também 
impactam sobre a percepção do entorno.  
6
 Como se pode observar na relação rua com a faixa de pedestres: se tiver 10 carros parados no sinal e 

40 pessoas na faixa de pedestre, o atraso no deslocamento do automóvel parece impactar mais, pois 
visualmente mais espaço (em relação a um pedestre) está sendo consumido para um mesmo momento. 
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tempo, passaram a não atender mais a dimensão do veículo, gerando problemas de 

engarrafamento e imobilidade e demandando novas soluções.  

Nesse cenário, o protagonismo dos espaços ambientais frente a seus atributos tem 

potencial na retomada da dimensão humana nas cidades e na reconstrução de uma 

morfologia mais fluida no quesito mobilidade.  

Na linha de pesquisa Quapá SEL7, estudos como os de Andréa Queiroz Rêgo, Vera 

Regina Tângari e Rebeca Braga Gomes (2014) identificam a relação da paisagem e o 

planejamento do sistema de espaços livres sob influência de um projeto rodoviário, a 

exemplo do caso do arco metropolitano do Rio de Janeiro. Essas pesquisas 

apresentadas aproximam discussões sobre como os Planos Diretores percebem as 

alterações promovidas por um projeto rodoviário de tal porte. Destacam assim, a 

importância desses instrumentos de gestão e controle do solo urbano ao considerarem 

em seus planejamentos a implementação de projetos rodoviários estruturantes. 

Segundo as autoras, tais projetos trazem um alerta quanto à transposição, por meio da 

alteração da paisagem e da ocupação urbana gerada pelo projeto, das fronteiras 

político-administrativas (RÊGO, TÂNGARI, GOMES, 2014 p.9). Esse alerta pode ser 

remetido não apenas aos municípios, onde o projeto atravessa ou influi, mas também 

quando atravessa ZPAs e áreas não urbanizadas8 e que podem ter características 

peculiares e relevantes diferenciadas nos planos diretores, como áreas especiais de 

segurança alimentar.  

Constantemente a ZPA e o projeto rodoviário se encontram no território. Daniela 

Rodrigues Ribeiro e Jairo Salim Pinheiro de Lima (2017) discutiram o conceito de 

estradas parque a partir da engenharia de infraestrutura de transportes. Tal estudo 

evidenciou que a literatura nacional existente para criação de Estradas-parque é pouco 

e disperso, mas que existem alguns exemplares executados no Brasil, geridos por 

diferentes instâncias, o que dificultou o processo de avaliação da tipologia.  

Os autores definiram Estradas-parque como vias com parâmetros diferenciados de 

projeto, construção e operação os quais adotam critérios ambientais como referência 

para sua composição – traçado, raios de curvatura, distâncias de visibilidade, faixas de 

                                                      
7
 Quadro do Paisagismo no Brasil – Quapá e Sistema de Espaços Livres – SEL é uma linha de pesquisa 

iniciada em 1994, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sobre paisagismo e paisagem. 
Sediado no laboratório Quapá SEL na USP, teve ao longo desses anos, cinco pesquisas vinculadas: 
Quadro de paisagismo no Brasil I e II; Paisagismo contemporâneo Brasileiro e, em 2006, passou a 
estudar Sistemas de espaços livres, na pesquisa intitulada “Sistema de espaços livres e a constituição da 
esfera pública contemporânea brasileira”. A pesquisa encerrada em 2017 discutia Sistemas de espaços 
livres e a constituição da forma urbana contemporânea brasileira. Para maiores detalhes, cf.: 
<http://quapa.fau.usp.br/wordpress/>. 
8
 Definidas como “área legalmente definida como urbana, que se caracteriza por ocupação de caráter 

predominantemente rural” (RÊGO, TÂNGARI, GOMES, 2014 p.9) 
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domínio e tráfego, dentre outros – que estejam de acordo com a fragilidade ambiental 

(RIBEIRO; LIMA, 2017).  

Constataram, ainda, que mesmo as Estradas-parque executadas, de maneira geral, 

“não vinculam os serviços ambientais aos critérios técnicos adotados em vias 

tradicionais de tráfego” (RIBEIRO; LIMA, 2017 p.717). Dessa maneira, consideraram 

que “não parece oportuno definir estradas parque como “estradas ecológicas”, 

“parques lineares”; “estradas verdes”, ou mesmo “unidades de conservação”, visto 

que as estradas (qualquer estrada) são agentes intrínsecos de fortes e continuadas 

alterações ambientes” (RIBEIRO; LIMA, 2017 p.717). 

Na perspectiva ecológica, essas alterações do ambiente impactam sobre a fauna e a 

flora. Para Alisa W. Coffin (2007), a natureza do sistema viário como estrutura em 

rede, no qual uma via deve obrigatoriamente estar conectada a outra, ligando pelo 

menos dois pontos, consome vastas áreas de paisagem e isola pequenos habitats 

remanescentes, ampliando a discussão para os efeitos ecológicos não intencionais das 

rodovias, o que resultou no surgimento de uma ciência voltada a “Ecologia Viária”, em 

20039. Esse campo disciplinar utiliza o método computacional, empregando diversas 

variáveis (densidade da via e raio de curvatura) que interferem na relação rodovia e 

ecologia (WEI FU, et al, 2010).  

Na “Ecologia Viária” as pesquisas avançam sobre a interação entre as rodovias e os 

meios sociais e biológicos, em especial, ao cruzar ou margear áreas ambientalmente 

protegidas, uma vez que a existência dessa rede depende das estruturas sociais e suas 

características físicas, em parte, dependem dos aspectos morfológicos do local que as 

receberão. Para tanto, as rodovias são a manifestação física das conexões sociais e das 

decisões econômicas e políticas que levam a modificação do solo, reforçando que a 

discussão sobre essas intervenções permeia o campo intersetorial e multidisciplinar. 

Internacionalmente, os estudos de incidência de vias sobre áreas ambientalmente 

protegidas apontam que, ao inseri-las, há uma mudança nas dinâmicas do 

ecossistema; existe uma fragmentação dos habitats que ficam sem conexão; 

potencializam-se os atropelamentos de animais e insegurança do usuário; favorecem a 

dispersão de ervas daninhas na extensão dessas; promovem mudanças na hidrologia 

local e a contaminação do ar, poluição sonora, entre outros (COFFIN, 2007; TRENDS, 

2001). Além disto, esses estudos compreendem que o sistema de transporte, em 

especial as rodovias, geram grande variedade de efeitos ecológicos diretos e indiretos, 

como é o caso dos efeitos sobre as paisagens, topografia e clima dos locais que 

penetram (COFFIN, 2007).  

                                                      
9
 Principais autores que fundamentaram a criação dessa ciência e que se encontram presentes nesta 

tese, a título de exemplo: Forman, Richard.T.T.; Sperling, D.; Bissonette, J.A. VAI TER QUE COLOCAR AS 
REFERÊNCIAS COMPLETAS 
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A “Ecologia Viária” – caracteriza áreas relevantes para preservação total dentro das 

ZPA, além de indicar pontos de conflitos entre as estruturas, assinalando as alterações 

nas caraterísticas e traçados ou trazendo informações à fase de concepção dos 

projetos rodoviários sobre zonas de proteção ambiental.  

Com base nessas considerações compreende-se que a implantação de rodovias, 

mesmo com características diferenciadas, ainda se encontra condicionada a uma 

normativa limitada em seus objetivos fundamentais de circulação.  

A discussão sobre projetos rodoviários sobre zonas de proteção ambiental atraiu ainda 

uma reflexão sobre as escalas do projeto urbano e rodoviário. Roberto Lobato Corrêa 

(2011 p.41) chamou de escala espacial, a “área de abrangência de um processo ou um 

fenômeno (local, regional, nacional, global) *...+”. Ademais, a definiu como a dimensão 

espacial na qual a ação humana se realiza e está composta por diversos interesses e 

contradições dos agentes sociais. Em seu estudo (CORRÊA, 2011 p. 42) identificou que 

“os fenômenos, relações sociais e práticas espaciais mudam ao se alterar a escala 

espacial da ação humana, assim como se altera a representação cartográfica”.  

Nesse sentido, o projeto rodoviário, ao atender a uma escala metropolitana, tem 

instrumentos de análise diferenciados da escala local. Assim, tem sido recorrente a 

priorização do automóvel em relação ao pedestre10.  

Marcelo Lopes de Souza (2008) também realizou uma discussão sobre escala, 

indicando que esta varia com as mudanças tecnológicas, contexto e relação social, 

organizacional e política. Nesse sentido, cada intervenção ou análise e momento 

envolvem um peso diferenciado que se estabelece a partir das relações sociais e 

interações espaciais.  

Para o autor a classificação da escala espacial se divide em: escala local, com três 

subclassificações – microlocal, mesolocal e macrolocal; escala regional; nacional; 

internacional; e global (SOUZA, 2008). De maneira geral, o autor trata a escala local 

como “recortes espaciais que, em graus variáveis de acordo com seu tamanho, 

expressam a possibilidade uma vivência pessoal intensa do espaço e a formação de 

identidade socioespaciais sobre a base dessa vivência” (SOUZA, 2008 p. 106).  

Todavia, a subclassificação dada pelo autor para a escala local varia da escala 

metropolitana (macrolocal), passando pela municipal (mesolocal) à escala de bairro ou 

região de vivências cotidianas (microlocal) (SOUZA, 2008). Nem sempre é possível 

vivenciar a metrópole ou a cidade como um todo nesses subníveis de escala, 

resultando em uma apropriação maior com o bairro ou região. Nesse sentido, essa 

tese trabalha com a escala local em nível microlocal.  

                                                      
10

 O Conceito projetual é o fio condutor das diretrizes projetuais e decisões de traçado e características.  
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Mais do que uma relação de escalas, ao considerar o espaço social de Milton Santos 

(2008), ações que diferenciam os usuários de transporte e constroem projetos 

rodoviários independente da dimensão urbanística e da escala humana em seu 

deslocamento primário – o caminhar –  limitam a um determinado grupo o acesso ao 

espaço público. Essa segregação espacial configura-se, para tanto, como um 

instrumento de enfraquecimento da estruturação de um espaço cidadão e, assim, 

preservam e mantem o espaço estruturado para as lógicas de poder hegemônico, 

enfraquecendo a cidadania e o cidadão ou, como o autor mencionou, construindo “um 

espaço sem cidadãos” (SANTOS, 2008 p.60).  

Quanto ao simbolismo intrínseco as ZPAs observa-se que estas concentram os recursos 

naturais e os atributos para a qualidade de vida nas cidades, assim como, trazem um 

aporte histórico, cultural e social que representa a significação do homem ao longo do 

tempo sobre o território, além da apropriação e do reconhecimento do indivíduo 

diante das diferentes forças e escalas que se impõe sobre a sociedade e sobre o 

próprio território. Para Kevin Lynch (2006 p. 1), “cada cidadão tem vastas associações 

com alguma parte de sua cidade, e a imagem de cada um está impregnada de 

lembranças e significados”. 

Do ponto de vista da humanização das cidades, Jan Gehl (2013) atribuiu a significação 

do espaço ao estudo do homem, quanto aos seus sentidos e distâncias de percepção. 

Para o autor, a visão, a audição e o olfato são sentidos percebidos a partir de 250m e 

os de proximidade são tato e paladar (a 7m todos os sentidos podem ser percebidos) 

(GEHL, 2003). A combinação desses, como as experiências e suporte físico do espaço, 

trazem ao indivíduo informações para escolha de percursos, com análise de risco, 

prazer e conforto, assim como influenciam diretamente na intensidade das interações 

social. O homem se locomove, para tanto, de maneira linear, frontal e horizontal, ou 

seja, com os sentidos voltados para frente e com dificuldades de percepção de 

informações verticais, acima de certa altura (GEHL, 2013).  

As rodovias têm grande repercussão com o uso do automóvel, pois canalizam esse 

olhar linear, horizontal e frontal à via, definindo, por exemplo, distância entre o carro e 

o semáforo, para que seja possível sua visualização. Contudo, a velocidade interfere na 

escala de percepção do espaço, uma vez que o homem tem um tempo de leitura do 

entorno vinculado à capacidade corporal de caminhada (5Km/h) e não a velocidade de 

deslocamento do automóvel. Além disto, o estar dentro do veículo cria uma espécie de 

bolha que o isola dos sentidos de proximidade e conexão com o externo (GEHL, 2013). 

Estudos como o da Associação Nacional de Transporte Público – ANTP – (2014) 

apontaram que essa demanda por ampliações rodoviárias esteve centrada na política 

pública implantada no século XX, com foco na valorização do transporte motorizado 

particular e pouco tem a ver com as formas de deslocamento das pessoas nas cidades. 

Eduardo Vasconcellos (2008), coordenador desse estudo, desenvolveu ainda pesquisas 
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apontando o custo público dessa infraestrutura para os usuários dos demais modais, 

que sem a estrutura adequada, geram custos diretos sobre outros setores, como o da 

saúde pública.  

Pesquisas que abrangeram a realidade de Natal/RN evidenciaram a constante 

interação entre a proteção ambiental e os projetos rodoviários ao observarem a 

dinâmica urbana e ambiental da cidade (BENTES SOBRINHA, 199311; MAMERI, 201612; 

FERREIRA, et al, 2008; MEDEIROS, 2011; DUARTE, 2011; SILVA, 2003). Assim, fosse na 

escala metropolitana, municipal e local, os estudos continuaram apontando para a 

forte influência dos projetos rodoviários sobre as zonas de proteção ambiental 

(MASCARÓ, 2010; COFFIN, 2007; TARDIN, 2008).  

Cabe concluir que diversos estudos trouxeram uma inversão na maneira de planejar 

uma rodovia, não apenas considerando sua distância e velocidade de deslocamento, 

mas também o suporte biofísico, a fauna e a flora como elementos determinantes para 

elaboração de um projeto.  Milton Santos (2008, p.111) infere que “a densidade 

informacional requerida em uma área crítica é a que permita descobrir os caminhos 

possíveis para harmonizar os interesses locais com os vetores da modernidade” 

(SANTOS, 2008, p.111). 

Para tanto, com base nessas referências a Zona de proteção ambiental será 

considerada nesse trabalho como agentes e espaço fundamental e funcional para a 

interação homem-proteção ambiental-urbanização, na perspectiva da humanização 

das cidades. 

Compreende-se que as zonas de proteção ambiental são remanescentes aparentes e 

diferenciados de parte de um território ambiental repleto de especificidades naturais, 

que possibilitam o vínculo do indivíduo com sua história, sensação de pertencimento e 

apropriação pela cidade, assim como condição para a qualidade e existência da vida do 

homem. As ZPAs contem, então, atributos ambientais estratégicos para políticas, 

planos e projetos de reestruturação territorial com destaque aqui aos projetos de 

mobilidade urbana, com relevante consideração ao espaço pedonal.  

Evidencia-se com base nesses estudos, que as Zonas de Proteção Ambiental são 

reconhecidas e delimitadas no espaço social e, para tanto, a relação homem-natureza 

e a percepção social de sua utilidade e funcionalidade influem sobre a proteção e 

manutenção desse espaço ambiental.  

                                                      
11

 BENTES SOBRINHA, Maria Dulce Picanço. A questão ambiental na legislação sobre uso e ocupação do 
solo: o entorno do Parque das Dunas. 1993. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) 
–  Programa de Pós-Graduação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1993.  
12

 MAMERI, Silvana Ferracciú. Projeto urbano em assentamentos de origem informal: forma, ambiente e 
instrumentos de acesso à terra urbanizada no cotidiano de Mãe Luiza, Natal – RN. 2018. Tese 
(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) –, Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte,, Natal, 2016. Disponível em: 
<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22213?mode=full>. Acesso: 10 em maio, 2018.   
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Por conseguinte, apropria-se nessa tese da compreensão de que o espaço e o 

ambiente são agentes estruturantes na produção do espaço urbano brasileiro, em suas 

diferentes formas de trabalho ao longo do tempo. Outros sim, precisam ser incluídos 

na base das decisões de planejamento, gestão e projetos, com o objetivo de implantar 

ações de maneira integrada, considerando a dimensão espacial, tendo como partido 

em sua concepção a relevância dos atributos socioambientais.  

Ao partir desses estudos e evidências, apresenta-se a seguir uma discussão sobre as 

bases de funcionamento da questão ambiental e de mobilidade urbana no contexto 

brasileiro, retomando a relevância dos atributos socioambientais na concepção de 

projetos rodoviários, e na produção de um espaço urbano humanizado.  

 

1.2 A QUESTÃO AMBIENTAL E PROJETOS RODOVIÁRIOS: 
DESENCONTROS COM A DIMENSÃO ESPACIAL E SOCIOAMBIENTAL  

A questão ambiental no Brasil foi marcada inicialmente pelo monopólio de extração do 

pau-brasil, o que não representava uma preocupação com a proteção e a manutenção 

da flora nativa. Nesse formato legal, os recursos ambientais eram limitados a objetos 

passivos utilizados em processos produtivos, que poderiam ser apropriados de 

maneira individual, mediante autorização legal (SPAROVEK, et al, 2011).  

Segundo os autores, isso demonstrou a relação homem/ambiente da época, na 

percepção de que os recursos naturais eram inesgotáveis e, assim, bastava à lei 

disciplinar quem e como poderia explorá-los. Nesse sentido, as políticas brasileiras 

seguiram baseadas na relação de domesticação do meio ambiente pelo homem 

(SPAROVEK, et al, 2011).  

Por volta da década de 1960, mais fortemente na de 1970, começou a se perceber 

uma nova orientação sobre exploração de recursos ambientais, indicando medidas 

mais protecionistas. Ainda assim, a legislação da época e a estrutura da gestão pública 

favoreciam a manutenção da duplicidade entre a exploração e a proteção. Isto pode 

ser percebido no Código Florestal de 1965 (Lei 4.771/1965), que continuava a ser 

gerido pelo Ministério da Agricultura13. Por sua vez, tal Ministério, tinha como foco a 

ampliação das áreas e técnicas agrícolas no país, em especial, pelo crescimento das 

manchas urbanas que ocupavam áreas antes consideradas rurais e pelo país ser 

historicamente voltado à monocultura e sua exportação/exploração.  

                                                      
13

 Não havia o ministério de meio ambiente à época. O Código era gerido pelo Ministério da Agricultura, 
assim como o Código que o antecedeu (1934). No Código Florestal de 1934 as florestas eram 
classificadas no artigo 3° como “protectoras, remanescentes, modelo e de rendimento”.  Mencionar 
Paulo Nobre 
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Assim como no Brasil, no âmbito internacional, se percebeu uma discussão sobre a 

política ambiental vinculada às práticas agrícolas14, fortemente ligada ao início da 

escassez de alguns recursos naturais e territoriais, pelo crescente consumismo e pela 

poluição sobre os recursos remanescentes, o que limitava seu uso e exploração, assim 

como afetava a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos ao longo do mundo.  

Destaca-se nesse momento, a permanência da dualidade homem/natureza15, contudo, 

começava-se a considerar os recursos naturais como esgotáveis. De toda maneira, 

outros fatores em efervescência ocorriam concomitantemente a essa discussão 

ambiental e as políticas públicas se preservavam no movimento econômico e 

mecanicista que prevalecia à época.  

Assim, o homem deixa de lidar com aquela fração de natureza que lhe permitia a 

renovação da vida, onde interagia diretamente com animais, vegetais, pedras, 

intempéries, para uma relação mais racional, na qual a natureza é artificializada e 

mundializada, descontextualizando culturas e relações com o espaço local. Para Milton 

Santos (2008), as mudanças produzidas pelo homem têm efeitos continuados e 

cumulativos advindos do modelo de vida adotado e isso faz com que o homem deixe 

de se relacionar com a natureza para atender a própria sobrevivência e passe a se 

relacionar com uma natureza unificada da mundialização, em que as frações 

respondem a diferentes capitais e escalas.  

No século XX, no plano internacional, havia uma forte influência dos ideais 

modernistas16, centrados em um zoneamento da cidade por usos (morar, recrear, 

deslocar e trabalhar)17, que orientaram a construção de diversos planos urbanísticos, 

numa perspectiva funcionalista. Nesses planos, as áreas ambientais eram concebidas 

como áreas de ajardinamento e vinculadas às políticas de higienização da cidade. São 

exemplos, diversos córregos, nascentes e áreas alagáveis que foram ocupadas, 

aterradas e transpostas para deixar emergir a natureza organizada e setorizada, 

                                                      
14

 Essa discussão apareceu fortemente no livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, publicado em 
1962, que foi um marco do Movimento Ambientalista Moderno e que fez um alerta ao uso de 
pesticidas.  
15

 Essa dualidade foi discutida no livro Território, ambiente e políticas públicas espaciais de Marília 
Steinberger (2006), que apresenta por meio de revisão e discussão, a questão ambiental nas políticas 
públicas. Norteada pelos estudos de Milton Santos evidencia que a relação homem/natureza mudou ao 
longo do tempo e da técnica, influindo sobre a construção das políticas públicas desconectadas da 
dimensão espacial. Destacou assim que “a forma-conteúdo ambiental resulta das transformações e dos 
efeitos decorrentes do dualismo das relações homem-natureza” (STEINBERGER, 2006, s.p.) e que tal 
dualidade se expressa pelo homem se considerar parte da natureza e dominador/explorador desta ao 
mesmo tempo.  
16

 As discussões modernistas se iniciaram no início do século XX, mas, teve um tempo para se estruturar 
pelo mundo. No Brasil, as obras centrais sob os princípios modernistas aconteceram nas décadas de 
1950 a 1970, embora tenham rebatimentos até os dias atuais (século XXI).  
17

 A construção de cidades por meio do zoneamento funcional foi difundida e discutida a partir da Carta 
de Atenas. Esse manifesto foi produzido com base no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna 
em 1931.  
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adequada a linguagem de tais ideais18. Dessa maneira, o suporte biofísico das regiões 

foi se adequando às formas e estruturas previstas nos planos urbanísticos que, por sua 

vez, se pareciam muito ao redor do mundo19 (BENEVOLO, 2005).  

Além disto, a notória, intencionada e apropriada diferença dos valores 

socioeconômicos do solo urbano e do solo rural, promoviam uma constante ampliação 

das áreas urbanas, das áreas agrícolas e de pecuária, sobre as áreas rurais, as florestas 

e áreas ambientais frágeis. A ampliação da mancha urbana era promovida e 

demarcada principalmente pela implantação de infraestrutura rodoviária e pelas 

ocupações informais nas regiões periféricas dos centros urbanos, com consentimento 

e financiamento do Estado (MARICATO, 2014). Para Gehl (2013 p.56),  

Paralelamente ao desenvolvimento do tráfego de veículos e da 
tecnologia construtiva, as ideologias de planejamento seguiram o 
exemplo, introduzindo grandes distâncias, edifícios altos e a 
arquitetura rápida. A rejeição modernista das ruas e da cidade 
tradicional nos anos de 1920 e 1930, e a introdução de ideais 
funcionalistas de residências higiênicas e bem iluminadas resultaram 
em visões de cidades altas, espalhadas entre vias expressas. 
Caminhar, andar de bicicleta e encontrar outras pessoas em espaços 
urbanos comuns não entrava nessas visões que, nas décadas 
seguintes, tiveram um impacto imenso no novo desenvolvimento 
urbano em todo o mundo.  

Nessa perspectiva, a relação homem-natureza se insere em um contexto de produção 

do espaço urbano, respondendo tanto a um momento constitutivo da vida humana, 

quanto a uma efetivação do processo de valorização. Portanto, consistem em condição 

de realização do capital e da concretização do Estado como produtor de um território 

de dominação. Dessa maneira, o espaço urbano, onde as zonas de proteção ambiental 

e rodovias se inserem, é força produtiva e mercadoria, necessário para o processo de 

reprodução do capital.  

Nesse contexto, observou-se a criação de reservas naturais, lugares “protegidos”, que 

relembram o que havia naquele local, mas que vivem sob ameaça de ocupação do 

sistema de mobilidade, da expansão da urbanização, do valor do solo urbano, da 

exclusão social, dentre outros.  Segundo Santos (2008 p. 22), 

Quando o “meio ambiente”, como natureza-espetáculo, substitui a 
natureza histórica, lugar de trabalho de todos os homens, e quando a 

                                                      
18

 Cabe ressaltar que os ideais modernistas consideravam manter áreas ambientais com diferencial de 
paisagem, preservando-as com fins de consumo e apropriação da paisagem e não pela reserva natural, a 
exemplo da preservação do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Quando não havia esse diferencial 
paisagístico ou ambientes para melhorar o conforto ambiental as cidades modernistas criavam um, 
como o Lago Paranoá em Brasília.   
19

 Essa percepção adentrou o campo da arquitetura, como a busca pela máquina de morar ou pelo 
modelo de habitação que servisse para o homem em qualquer parte do mundo, independente da 
dimensão espacial e sociocultural.  
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natureza “cibernética” ou “sintética” substitui a natureza analítica do 
passado, o processo de ocupação do significado da História atinge o 
seu auge. É também desse modo que se estabelece uma dolorosa 
confusão entre sistemas técnicos, natureza, sociedade, cultura e 
moral. 

Observa-se a urbanização que vem reduzindo os espaços naturais à pequenas frações, 

alterando seu significado para algo que pode ser compensado pela técnica. Nessa 

relação, fracionam a percepção do homem quanto ao valor do objeto natural 

transformando-o em um objeto técnico, criado para atender finalidades específicas, 

em ações que raramente dizem respeito ao contexto local ou as pessoas que ali 

residem.  Ainda para Santos (2008 p.18), 

Sem o homem, isto é, antes da história, a natureza era uma. Continua 
a sê-lo, em si mesma, apesar das partições que o uso do planeta 
pelos homens lhe infligiu. Agora, porém, há uma enorme mudança. 
Uma, mas socialmente fragmentada, durante tantos séculos, a 
natureza é agora unificada pela História, em beneficio de firmas, 
Estados e classes hegemônicas. Mas já não é a natureza amiga, e o 
Homem já não é seu amigo.  

Com base nessa constatação teórica, adentra-se o campo da Política Ambiental, que a 

partir de tal perspectiva, foi construída com um caráter preservacionista desses 

remanescentes naturais, o que contribuiu para certo isolamento dessas áreas. Assim, a 

Política Ambiental Nacional, com marco legal em 198120, se colocou como 

enfrentamento do consumo dos recursos naturais, verificando-se a criação das ZPAs 

como instrumento de planejamento.  

Conforme análise de Antônio Carlos Santana Diegues (2001), esse modelo de áreas 

naturais protegidas21 tem como base a visão do homem como destruidor da natureza, 

para tanto precisam ser criadas “ilhas” para que o “homem da cidade” possa preservar 

e apreciar a natureza selvagem. Contudo, segundo o autor, esse modelo ao ser 

importado para países como o Brasil, não levou em consideração as diferentes formas 

de apropriação com os atributos socioambientais, gerando um novo conflito que influi 

diretamente sobre a proteção desses espaços (DIEGUES, 2001).  

A cultura de consumo predatório, tanto pelo público quanto pelo privado, retomou o 

alerta sobre qual caminho a política pública deveria caminhar para garantir que as 

realidades locais não viessem a ser suprimidas a partir da implantação de projetos 

estruturantes. Na perspectiva da ocupação das áreas ambientais pelo Poder Público, se 

aproxima a discussão da política de transporte, compreendida como uma política 

                                                      
20

 Cabe marcar o período ditatorial (1964-1988) em que essa legislação foi implantada e, portanto, foi 
uma política construída sem participação social.  
21

 Para o autor, o modelo de ilha foi criado nos Estados Unidos, em meados do século XIX.  
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territorial, que tem em sua rede rodoviária um forte transformador do uso e ocupação 

do solo, notadamente nas zonas de proteção ambiental.  

Conforme visto anteriormente, em um contexto de dualidade homem-natureza e os 

princípios do movimento do urbanismo moderno, influenciaram de certa maneira a 

estruturação da Política de Transporte. O advento do automóvel já no início do Século 

XX passou a ter um relevante significado econômico e com o modernismo, ganhou vida 

e protagonismo em forma de infraestrutura rodoviária e de política econômica. Para 

Ermínia Maricato (2014), o automóvel envolve ainda a questão energética, que tem 

como centro, o petróleo, recurso ambiental central nas disputas internacionais. 

Maricato (2014, p.17522) apontou que, 

A indústria do automóvel envolve não apenas a produção de carros 
(exploração de minérios, metalurgia, a indústria de autopeças e os 
serviços mecânicos de manutenção dos veículos), mas também as 
obras de infraestrutura relacionadas à circulação. Somente nesses 
processos citados já teríamos o envolvimento de forte movimento 
econômico e, portanto, de significativo poder político. Mas a rede de 
negócios e interesses em torno do automóvel vai bem mais longe e 
envolve inclusive o coração da política energética, estratégica para 
qualquer projeto de poder nacionalista ou imperialista. Exploração, 
refinamento e comercialização do petróleo, com as extensas e 
significativas redes de distribuição são, na verdade, a parte mais 
importante na disputa de poder no mundo. 

Cabe marcar que os objetivos da política de transporte no século XX buscavam a 

conexão de regiões do país e a ampliação de acessos não atingidos até aquele 

momento por outros modais de transporte. Todavia, não identificava uma relação 

direta entre a rodovia e a área em que essa cruzaria, buscando apenas um menor 

percurso e em alguns casos, intencionando modificar, abrir mercados e atrair mão de 

obra, segundo o interesse de regiões mais desenvolvidas (BARAT, 1978).  

Nesse sentido, percebeu-se que na década de 1970 as políticas nacionais orientavam a 

construção de rodovias, conectando as regiões do país (BARAT, 1978) e ampliando as 

estruturas para a extração e consumo do petróleo (MARICATO, 2014). Josef Barat 

(1978) associou o planejamento em transporte à incorporação de recursos naturais 

subutilizados ou não utilizados, em uma época de expansão das zonas agrícolas, 

aumento das áreas urbanas e das indústrias no país, com objetivo de exploração dos 

recursos naturais. Destaca-se que a política de meio ambiente ainda estava ganhando 

forma nessa mesma década, com enfoque preservacionista. 

Assim, o planejamento da rodovia estruturalmente distanciado da dimensão espacial, 

interviu com os mesmo padrões em diferentes territórios e dinâmicas locais.  Nesse 

                                                      
22

 O livro foi lançado em 2011, mas para esta tese foi lida a terceira edição, de 2014.  
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sentido, as ZPA’s são percebidas como espaços livres e passivos, disponíveis para 

qualquer tipo de apropriação.   

Embora a conexão regional do país tenha um forte benefício para a integração 

territorial, a retirada de políticas e investimentos sobre os transportes de massa, 

transformou o Brasil em um país dependente do uso de automóveis privados. Essa 

dependência vincula-se a capacidades estruturais limitadas das rodovias e que 

demandam constante ampliação, ou seja, um constante consumo do solo, que por sua 

vez, está cada vez mais escasso pelo aumento das cidades.  

Outro fator relevante é que para a instalação do sistema rodoviário em nível nacional, 

notou-se um elevado consumo de recursos ambientais e a afetação de diversas áreas 

ambientalmente frágeis, inclusive as demarcadas como de preservação permanente23.  

Cabe um parênteses a fim de apontar que o Código Florestal de 1934 e de 1965, 

embora resguardassem áreas de preservação ambiental, sem possibilitar atividades 

que consumissem ou afetassem as características ambientais e  os recursos naturais, 

consideravam a inserção de rodovias sobre essas áreas.  

O Código de 1934 definiu no artigo 9° que “é rigorosamente proibido o exercício de 

qualquer espécie de atividade contra a flora e a fauna dos parques”. Contudo, 

considerou no parágrafo seguinte que “Os caminhos de acesso aos parques 

obedecerão a disposições técnicas, de forma que, tanto quanto possível, se não altere 

o aspecto natural da paisagem24” (BRASIL, 1934).  

No Código Florestal de 1965, no artigo 3°, foi determinado que “as florestas e demais 

formas de vegetação naturais destinadas a formar faixas de proteção ao longo de 

rodovias e ferrovias” (BRASIL, 1965), poderiam ser declaradas pelo Poder Público como 

de preservação permanente. Embora essa medida possa proporcionar uma 

compensação às afetações dos projetos rodoviários sobre as áreas de preservação 

permanente, elas demandam do Poder Público a sua demarcação.  

Além disto, o Código de 1965 considerou ainda no artigo 3°, que “§ 1° A supressão 

total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia 

autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, 

planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social”. 

                                                      
23

 As áreas de preservação permanente aparecem definidas no Código Florestal de 1965. São elas, rios, 
lagoas, nascentes, topos de morro, montes, montanhas e serras, encostas com declividade superior a 
45°, alguns tipos de cobertura vegetal, dentre outros.  
24

 A ortografia e a pontuação das citações ao longo deste trabalho foram atualizadas de acordo com os 
documentos originais, inclusive os eventuais erros tipográficos e de redação, desde que não 
comprometam o entendimento do texto.  
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Cabe destacar que o Código considerou obras, mas não referiu o sistema rodoviário 

como elemento de utilidade pública25, criando entendimento conflituoso sobre os 

limites de construção rodoviária em áreas de preservação permanente. Como tratado 

anteriormente, as rodovias foram incentivadas na década de 1970, passaram por áreas 

de preservação permanente, mesmo com a proibição de consumo desses espaços e 

tornaram-se precursores das transformações dos espaços ambientais protegidos, em 

diferentes contextos políticos, legais e históricos no país.  

Enfatiza-se que o Código Florestal Brasileiro de 1965 (Lei 4.771/65) permitia, em 

terrenos privados, o desmatamento de reservas nativas desde que houvesse o 

replantio das árvores, ainda que de outras espécies (BRASIL, 1965). Além disto, em 

1970, a maioria da população já ocupava as áreas urbanas no país (IBGE, 2010), 

estimulando o espraiamento, promovido ou permitido pelo Poder Público, que 

ampliou as manchas urbanas, muitas vezes sobre as rurais e as ambientais, 

promovendo uma descaracterização ambiental e trazendo às propriedades um novo 

valor de mercado. 

Estudos apontaram que os projetos de transporte, tal como o projeto rodoviário, 

extrapolam a dimensão de infraestrutura e se colocam como instrumentos de 

transformação e reestruturação do solo ambiental e urbano, assim como influencia e é 

influenciado pelas as relações sociais com o espaço (VILLAÇA, 2001; STEINBERGER, 

2006).  Assim, o projeto rodoviário foi utilizado historicamente como ferramenta 

vertebral de conexão e de transformação imobiliária, aferindo alterações de valor do 

solo e localização às propriedades que o sistema viário conectou por meio da 

ampliação da acessibilidade (VILLAÇA, 2008). Conforme Villaça (2008, p. 79-80), 

Seja no espaço intra-urbano, seja no regional, a estrutura espacial 
advém das transformações dos pontos: seus atributos, valores e 
preços, seus usos, os quais decorrem, em última instância, da 
melhoria de acessibilidade. Isso ocorre, seja na exploração de terras 
valorizadas pelas ferrovias [...], seja nas grandes obras urbanas que 
ou introduzem novas acessibilidades [...] -, ou aproveitam a 
acessibilidade já existente, [...]. As acessibilidades variam ainda de 
acordo com os veículos utilizados. Variam, portanto, com as classes 
sociais: com a distinção, por exemplo, entre a acessibilidade de quem 
depende de transporte público e para quem possui transporte 
individual. Sendo os transportes intra-urbanos os maiores 
determinantes das transformações dos pontos, as vias de transportes 
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 Foram consideradas de interesse público, no artigo 4° do Código Florestal de 1965, “a limitação e o 
controle do pastoreio em determinadas áreas, visando à adequada conservação e propagação da 
vegetação florestal; as medidas com o fim de prevenir ou erradicar pragas e doenças que afetem a 
vegetação florestal; a difusão e a adoção de métodos tecnológicos que visem a aumentar 
economicamente a vida útil da madeira e o seu maior aproveitamento em todas as fases de 
manipulação e transformação” (BRASIL, 1965). 
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têm enorme influência não só no arranjo interno das cidades, mas 
também sobre os diferenciais de expansão urbana. 

Marília Steinberger (2006) analisa que as políticas públicas nas décadas de 1960 a 

1980, estavam envoltas em uma perda de importância do Estado, do planejamento e 

das políticas nacionais com consequência da globalização e do neoliberalismo. Ao 

mesmo tempo em que se centralizava o poder nas mãos do federalismo no período 

militar (1964 a 1985). Mesmo com a centralização do poder, o momento da Ditadura 

marcou a ausência de um pensamento para o Brasil em seu todo, possibilitando que o 

território brasileiro tenha sido usado como laboratório de experiências pontuais 

localizadas, favorecendo investimentos públicos-privados e a criação de um ambiente 

propício para atuação de interesses hegemônicos e acesso de multinacionais 

(STEINBERGER, 2006).  

Com base na revisão e discussão sobre território, ambiente e políticas espaciais, a 

autora assinala, ainda, estudos no campo da geografia, sociologia e filosofia 

demonstrando que tais ações, seja da política ambiental, urbana ou de transporte, 

acontecem, se encontram e são transformadas no espaço e no ambiente. Desta forma, 

“refletem interesses espacialmente refletidos de agentes sociais e econômicos” 

(STEINBERGER, 2006). Contudo, tais políticas públicas não consideram em si as 

dimensões espaciais e ambientais, o que por sua vez, transforma-as ou limita-as em 

suas aplicações e implementações, assim como fragilizam seus diálogos e 

compromissos relativos à garantia de direitos.  

Nesse contexto, se estabeleceram obras estruturantes, como a implantação da 

infraestrutura rodoviária do país. A abertura de rodovias federais foi autorizada via Lei 

4.592/64. Destaca-se também que, embora tenha esse papel de transformação, os 

projetos rodoviários foram tratados como obras de infraestrutura e como tais, 

receberam investimentos públicos para intervir sobre trechos ambientalmente frágeis, 

regulados pelos Códigos Florestais (1934 e 1965). Segundo Maricato (2014 p. 181) 

“não é pouco frequente que urbanistas se detenham nas regras de uso e ocupação do 

solo e ignorem que o grande promotor que orienta a ocupação do solo é o 

transporte”.  

Além disto, os projetos rodoviários são tratados como projetos de engenharia 

rodoviária que respondem a um mesmo padrão de normativas para qualquer 

característica do território onde se implante, seja ele ambiental ou de vulnerabilidade 

social. Isso favoreceu, como visto, à descaracterização de áreas de preservação 

permanente em todo território nacional. Esses fatores demonstram um 

distanciamento da política de transporte da dimensão espacial e urbanística na época 

observada. Ademais, houve um distanciamento da política ambiental da política de 

transporte.  
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Diante desse contexto, nota-se que os atributos ambientais e as demandas de 

mobilidade pouco dialogam dentro das estruturas decisórias de poder e destas com as 

estruturas físicas e os atributos ambientais, o que dificulta a efetivação de diretos e da 

função de cada uma delas no território (MOSCARELLI; LEIMAN, 2017). Assim, o sistema 

de rodoviário foi sendo implantado no Brasil contribuindo tanto pela ampliação da 

acessibilidade entre regiões, quanto para a desigualdade social e fragilização 

ambiental. 

Para Milton Santos (2008), o objeto técnico, tomado aqui como projeto rodoviário, é 

criado para atender finalidades e escalas específicas e são aplicados ao território 

socioambiental, revelando normalmente um choque com o cotidiano e as demandas 

da dimensão local. Ainda de acordo com Santos (2008), os objetos obedecem a quem 

tem poder de comandá-los e estes se utilizam de informações especializadas, cujo 

domínio depende de poder.  

Dessa maneira, as bases econômicas vinculadas ao transporte rodoviário no país, as 

crescentes demandas por ampliação do sistema de mobilidade, o forte adensamento 

construtivo, assim como a disputa pelo solo nas cidades, são alguns dos fatores que 

tencionam uma relação hierárquica entre o sistema de mobilidade e as áreas 

ambientais. Contudo, com a Constituição Federal de 1988, ocorreram mudanças 

estruturais às políticas urbanas, de transporte e de meio ambiente, por meio de 

direitos sociais e da função social da propriedade. Para Steinberger (2006, s.p.), 

[...] urge levar em conta que o Estado de agora não pode ser mais 
aquele que desconhecia a existência de poderes plurais, sejam os 
federativos ou dos interesses contra-hegemônicos de novos sujeitos 
sociais como os movimentos populares urbanos e rurais. O 
planejamento de agora não pode mais ser aquele tecnocrático, em 
que alguns planejavam para muitos e justificavam medidas criadas a 
priori. As politicas públicas de agora não podem mais ser aquelas que 
definiam autoritariamente metas e recursos para sujeitos tomados 
como público-alvo, como se não tivessem projetos próprios. Enfim, a 
expectativa é que se adote um planejamento compartilhado entre 
Estado e a Sociedade, por meio da construção de pactos e 
compromissos enunciados em políticas públicas nacionais, cuja 
finalidade ultima seja promover transformação social.  

A Carta Magna de 1988 apresentou um capítulo específico sobre o meio ambiente 

(Capítulo VI), composto pelo artigo 225, declarando que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e que este é um bem de uso comum. Definiu à 

coletividade e ao Poder Público o dever de preservá-lo para o presente e para as 

gerações futuras.  

Com esse avanço, as áreas ambientalmente frágeis foram reconhecidas e delimitadas, 

possibilitando que essas características impedissem construções ou alterações de 

paisagem e uso dos recursos. Contudo, percebeu-se que, mesmo em áreas 
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ambientalmente frágeis e protegidas legalmente há possibilidade de descaracterização 

da função ambiental por meio de obras e manejo dos recursos. Nesse caminhar o 

Poder Público continuou atuando como disciplinador de quem e como poderia 

explorar as áreas e recursos ambientais.  

A Constituição determinou ainda que a Federação estabeleceria diretrizes gerais e que 

os municípios passariam, com base nessas e com autonomia, a legislar sobre os 

assuntos de interesse local, assim como, promover adequado ordenamento territorial, 

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

urbano (BRASIL, 1988 art. 30).   

Nesse campo, a Carta Magna institui o Capítulo II, específico sobre a Política Urbana, 

contemplando os artigos 182 e 183. Nesses artigos, junto ao artigo 30, a Constituição 

ampliou as atribuições dos municípios. Demarca-se a instituição da função social da 

cidade, na qual toda propriedade deve ter um uso, especialmente se centrada em 

áreas urbanas. Diferenciou ainda, o direito a propriedade do de construir, 

resguardando que o cumprimento da função social da propriedade se dá por meio do 

cumprimento do Plano Diretor.  

Destaca-se também que a Constituição definiu transporte e moradia como direitos 

sociais, ao mesmo tempo em que configurou o meio ambiente como um agente e não 

apenas como palco da estruturação urbana (BRASIL, 1988).  

Por meio desta compreensão, verifica-se que as políticas interagem entre si no espaço 

e não são autônomas, embora sejam tratadas como tal, o que exige para a 

implantação de uma, o diálogo com a outra e destas políticas com o espaço. A prática 

separatista das políticas gerou um vazio da discussão do espaço nas políticas públicas o 

que configurou tanto uma afetação na proteção ambiental, quanto à sobreposição de 

uma sobre a outra, como o percebido da política de transporte sobre a ambiental. 

Assim, para Steinberger (2011), políticas ambientais e territoriais devem ser 

formuladas em conjunto, considerando o espaço e entendidas para além da 

administração de recursos naturais ou de recursos construídos. 

Nesta perspectiva, o Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/2001) veio regulamentar e 

aprofundar as discussões da Constituição de 1988, regulamentando os artigos 182 e 

183 da Política Urbana. No Estatuto da Cidade, foi instituído um leque de instrumentos 

de gestão democrática, indução do crescimento e regularização fundiária para que os 

municípios começassem a discutir meios de efetivar a função social da propriedade 

(BRASIL, 2001). Além disto, esta lei federal reforçou a separação entre direito de 

propriedade do direito de construir, possibilitando o manejo e a proteção das ZPA’s, 

mesmo quando as propriedades que as compõe sejam privadas. Assim, subordinou a 

propriedade ao bem coletivo e ao interesse social (MARICATO, 2014). 
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Mesmo com tais mudanças e avanços, a limitada inclusão do espaço como agente e 

palco de transformações nas políticas públicas historicamente influenciou padrões de 

políticas e apropriações do espaço decisório sobre a estruturação das cidades. Assim, 

para Maricato mesmo que tal lei seja modelo de política reconhecido por suas 

inovações internacionalmente, no campo do planejamento e gestão do território “é 

comum que a aplicação da lei ocorra de forma inversa ao motivo que a inspirou – isto 

é, na prática, afirma-se a concentração da propriedade e a exclusão ou despejo dos 

pobres” (MARICATO, 2014 p.186).  

Sob intensos conflitos socioespaciais as cidades brasileiras cresceram com grande 

parte da população sem condições de ter acesso ao mercado formal. Isto reforçou a 

ocupação de terras que não interessam (por um determinado tempo e contexto) ao 

mercado imobiliário. Dentre estas, são exemplos às áreas ambientais protegidas 

legalmente, as áreas de riscos, as margens das rodovias e de linhas férreas.  

Dessa maneira, por um lado tais conflitos sociais e os interesses hegemônicos 

pressionam para o consumo dos recursos ambientais e para as intervenções do Poder 

Público no espaço por meio de planos, políticas e ações voltadas à expansão do 

mercado. Por outro, evidenciam-se diversas ações pontuais, consideradas 

emergenciais, que, por não terem um planejamento articulado em suas bases 

decisórias, implicam no aprofundamento dos conflitos socioespaciais.  

Essas ações indicam ainda para a baixa interatividade com as especificidades locais e 

dá relevo à fragilidade da inclusão do espaço e da dimensão urbanística em seu 

planejamento. Nesse sentido, ao tratar de dimensão urbanística no projeto rodoviário, 

aborda-se a acessibilidade, a consideração da escala humana e a adequação com os 

atributos socioambientais por onde passa. De maneira geral, trata sobre a 

humanização e a valorização da relação homem/natureza, na fase conceitual e 

decisória, dentre outras, do planejamento e do projeto rodoviário. Assim, a dimensão 

urbanística é tudo aquilo que promove no projeto a consideração da escala humana e 

do território. 

Ressalta-se que a política de transporte tem sido desenvolvida no país sem considerar 

a dimensão urbanística e, assim, os projetos rodoviários acabam por não incluir 

especificidades territoriais, considerar atributos socioambientais, dentre outros 

aspectos. 

Diversas legislações específicas, por um lado, foram sendo formuladas para conter o 

processo construtivo e expansionista sobre as áreas frágeis, em especial no campo da 

política ambiental. Por outro, essas legislações definiram parâmetros construtivos para 

edifícios, com zoneamento de uso e ocupação do solo, e pouco considerava os efeitos 

do projeto rodoviário e de transportes, que continuaram sendo tratados como redes 

de infraestrutura. Esses fatores, como já discutido, continuaram ampliando 
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acessibilidade e promovendo a inclusão de novas áreas para o mercado de terras, 

configurando um processo cíclico e relacional das políticas de meio ambiente e 

transporte que se encontram, mas pouco discutem sobre a dimensão espacial, 

urbanística e sobre a produção do espaço de maneira humanizada.  

Em 2002, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 303/2002 

reforçou as medidas de proteção das Áreas de Preservação Permanente, com base na 

função socioambiental da propriedade, aprofundando a Constituição Federal de 1988 

e o Código Florestal de 1965.  

Tão-somente em 2003, com a criação do Ministério das Cidades (Lei nº 10.683 de 28 

de maio de 2003) foi observado um esforço institucional de ação intersetorial  entre 

secretarias e pastas (MOSCARELLI; LEIMAN, 2017).   

É uma das competências do Ministério das Cidades a “promoção, em articulação com 

as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-

governamentais, de ações e programas de urbanização, de habitação, de saneamento 

básico e ambiental, transporte urbano, trânsito e desenvolvimento urbano” (Seção II, 

das áreas de competência, XI, Lei nº 13.341, 2016).  

Mesmo que a criação do MCidades tenha tido foco na articulação de políticas setoriais, 

Fernanda Moscarelli e Mauro Kleimanernanda (2017) reforçam que a estrutura 

organizacional foi setorizada e estruturada na divisão de competências. Nessa 

estrutura, a questão do meio ambiente foi tratada no Ministério das Cidades e no 

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil como rede de infraestrutura 

(saneamento e drenagem). Ambas as abordagens têm se mostrado limitadas e embora 

complementares, pouco dialogam em nível de políticas, o que se evidencia na 

implementação de leis, planos e projetos. 

Por sua vez, o diálogo entre as políticas e a inclusão de uma dimensão urbanística que 

as articule, pode nortear o desenvolvimento da ocupação urbana, articulando os 

atributos socioambientais locais, que promovem diversidade da paisagem e vida 

silvestre, estabilidade do solo, manutenção do fluxo de águas, opções recreativas, água 

de qualidade, diminuição da contaminação atmosférica, regime de chuvas e equilíbrio 

do clima, além de descanso psíquico e áreas de lazer, dentre outros aspectos.  

Para Lúcia Mascaró e Juan Mascaró (2010), atuar com a vegetação urbana possibilita a 

saúde e a vitalidade social, além de trabalhar a base da solução de conflitos urbanos, 

tais como a injustiça social. Para Raquel Tardin (2008, p.50), a dimensão ambiental 

pode ser valorizada, conservada e trabalhada como parte integrante do sistema de 

espaços livres,  

de modo geral, as contribuições relativas aos elementos biofísicos no 
sistema de espaços livres revelam tanto a possibilidade de preservar 
os processos naturais, como a oportunidade de promover a 
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interseção entre ecologia e meio urbano no projeto territorial, 
levando em conta que a ecologia é uma dimensão importante no 
processo de tomada de decisão relativo às intervenções urbanísticas, 
mais que um atributo acrescentado posteriormente, mediante 
exigências de estudos de impacto ambiental para intervenções 
concebidas a partir de considerações puramente formais ou 
funcionais . 

Dessa maneira, ao olhar o território como ambiental, é possível observá-lo como forte 

elemento na integração das políticas setoriais. Com a fragilidade na integração das 

políticas, colocam-se ações conflituosas, limitando a consecução dos seus objetivos. 

Um exemplo pode ser observado nas ações desenvolvidas para atender aos 

megaeventos, a exemplo da Copa 2014, Olimpíadas 2016, dentre outros, que 

movimentaram grande parte dos projetos urbanísticos e de infraestrutura nas cidades 

brasileiras, especialmente no que tange à mobilidade urbana. Instituídos em lei, 

inseridos como utilidade pública, esses projetos públicos acessaram recursos do 

Ministério das Cidades, como os do Programa de Aceleramento do Crescimento – PAC 

– e lograram a flexibilização da legislação urbanística, especialmente no que se refere a 

facilitações ou ausência do processo de licenciamento ambiental.  

Destaca-se que, mesmo que para acessar esse recurso seja necessário conjugar 

soluções de mobilidade, com saneamento (água potável, drenagem e acessibilidade), 

essas demandas se enquadraram em uma lógica pontual de intervenção no território, 

ameaçando direitos conquistados, ou não atendendo as reais demandas de mobilidade 

urbana. Ou seja, se distanciam da promoção de acessibilidade, equidade na 

distribuição do solo e inclusão social – se opondo inclusive ao previsto na própria 

política de mobilidade urbana (BRASIL, 2012). 

Em 2012, tanto o Código Florestal, quanto a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

foram revisadas. Nesse caso, observou-se a flexibilização da política ambiental, com a 

redução da proteção das APP e com a mudança do conceito de utilidade pública.  

Com relação a Política Ambiental, mesmo o debate ocorridos na Rio+2026 sobre 

sustentabilidade, o Código Florestal foi adequado para possibilitar intervenções e 

implementações, em especial de projetos rodoviários e em mobilidade, por meio da 

supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas em áreas de 

preservação permanente, quando em hipótese de utilidade pública, de interesse social 

ou de baixo impacto ambiental. A utilidade pública foi definida na lei como: 

[...] as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos 
serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele 
necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos 
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  Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável ocorrida no Rio de Janeiro em 
junho de 2012.  
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Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, 
telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização 
de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, 
bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, 
argila, saibro e cascalho (BRASIL, 2012b). 

Com a mudança no conceito de utilidade pública e na redução das APP, parte das 

licenças ambientais pôde, por um lado, ser emitida, favorecendo a finalização de 

projetos paralisados por entraves ambientais.  

Com relação à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012)27 foi 

apresentada como instrumento da política de desenvolvimento urbano, subordinada a 

Constituição Federal, avançando sobre a percepção de seu propósito como elemento 

transformador urbano. Assim, tem como objetivo contribuir para o acesso universal à 

cidade, na perspectiva de efetivação de princípios e diretrizes da política de 

desenvolvimento urbano, por meio do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, que 

coordena todos os modais motorizados e não motorizados (BRASIL, 2012).  

Cabe frisar que o entendimento de acessibilidade pela lei é a “facilidade 

disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos 

desejados, respeitando-se a legislação em vigor” (BRASIL, 2012).  Para tanto, a lei tem 

como princípios, apresentados no artigo 5°: a acessibilidade universal; a equidade no 

uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e o desenvolvimento 

sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais, dentre outros 

(BRASIL, 2012).  

Nesta perspectiva, a política de mobilidade urbana se abriu a uma nova atuação sobre 

os alcances dos projetos e ações de transporte, considerando seus efeitos de 

transformação territoriais e sociais. Nesse sentido, apresentou como objetivos a 

redução das desigualdades e promoção da inclusão social (BRASIL, 2012 art. 7°); e 

como diretriz voltada ao transporte público coletivo, “ser instrumento da política de 

ocupação equilibrada da cidade de acordo com o plano diretor municipal, regional e 

metropolitano” (BRASIL, 2012 art. 8°). 

Quanto à dimensão ambiental, a política de mobilidade se limitou a considerar como 

diretriz a “mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos 

de pessoas e cargas na cidade” e redução de poluentes por meio de incentivo ao 

transporte não motorizado e coletivo (BRASIL, 2012). 

Identifica-se que, se por um lado à política ambiental se tornou mais flexível para 

viabilizar obras de mobilidade e projetos rodoviários no país, por outro, a política de 
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 Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis 
nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências. 
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mobilidade urbana não apresentou vínculos à questão ambiental. Isso criou um quadro 

legal mais permissivo a realização de projetos rodoviários, respondidos por uma 

utilidade pública que, por sua vez, historicamente atende aos interesses do mercado, 

aprofundando os problemas de segregação social e consumo de áreas ambientais. 

Quanto a escala humana a política de mobilidade teve um avanço, em especial por 

considerar integração modal e priorizar o transporte não motorizado, a exemplo de 

caminhada e bicicleta.     

No quadro da Copa do Mundo de 2014 e dos programas de aceleramento do 

crescimento em que o Brasil se encontrava pouco se percebeu de alteração sobre as 

estruturas dos projetos rodoviários após a aprovação da Política de Mobilidade 

Urbana, contudo, houve uma preocupação em apresentar soluções incluindo, mesmo 

que não integrando, o uso da ciclovia e de espaços pedonais.  

Já na política ambiental, as flexibilizações realizadas no Código Florestal tiveram 

rebatimento nos licenciamentos ambientais e na redução dos impactos mensurados 

nos estudos ambientais. Como, por exemplo,, a mudança do texto sobre a delimitação 

da APP de rios que a Resolução CONAMA 2002 considerava a faixa marginal medida a 

partir do nível mais alto do rio, enquanto o Código Florestal considerava a borda da 

calha do leito regular. Nesse sentido, áreas antes consideradas de APP ficaram 

descobertas, possibilitando alterações de uso e ocupação do solo e viabilizando 

empreendimentos e o agronegócio.  

Com base nesse contexto, observam-se as políticas a partir de 1988, mantendo uma 

difícil interação, embora se tenha percebido um avanço no campo de cada política 

isoladamente. A ausente ou fraca interação entre as políticas se dá pela insuficiência 

da dimensão socioespacial na concepção e estruturação de cada uma. Assim, os 

interesses hegemônicos acabam por garantir um campo fértil para transformação do 

uso, ocupação e dos usuários do território.  

Evidencia-se, por fim, que cada fração do território é única e tem um valor diferente, 

atribuído socialmente. Todavia, essa fração está conectada e, por isso, influencia e é 

influenciada pela ação dos diversos agentes. Conforme mencionado anteriormente, 

considera-se nesta tese que o território é ambiental. Nessa perspectiva, analisa-se a 

seguir a dimensão ambiental e urbanística da ZPA relacionadas historicamente à 

normativa dos projetos rodoviários no país.  
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1.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DA ZPA SOB INTERVENÇÃO DO 
PROJETO RODOVIÁRIO 

Os atributos ambientais se constituem para além de suas delimitações físicas e a sua 

dimensão simbólica assume relevância no contexto da proteção de bens ambientais 

não apenas em nível local, mas podem assumir importância em nível internacional, 

nacional, regional e metropolitano. Assim, trata-se de um território ambiental 

conectado, constituindo-se em um elemento que interfere na dinâmica humana e 

urbana de forma significativa. Sua preservação depende, entre outros, de políticas 

integradas que considerem a conservação do território ambiental como um todo, não 

apenas de zonas delimitadas.  

Dentre os atributos ambientais analisados por Raquel Tardin (2008), destaca-se para os 

objetivos de análise na presente pesquisa a hidrologia, topografia, cobertura vegetal e 

edafologia28. A água, além de recurso natural essencial para sobrevivência da natureza, 

e isso inclui o homem, é um forte elemento de transformação da paisagem, 

modelando não apenas o relevo visível, mas atuando em constantes modificações 

subterrâneas. É um atributo ambiental que se apresenta na relação natureza e 

projetos de infraestrutura, como os de mobilidade urbana, especialmente em períodos 

de chuva e em áreas de concentração de corpos d´água aparente.  

Ao buscar compreender a fluidez dos corpos d´água, a hidrologia se constitui em uma 

importante diretriz para o projeto rodoviário e para o planejamento do território, já 

que, mesmo ao manter sua dinâmica de funcionamento, os efeitos da urbanização 

podem repercutir na contaminação, na escassez do recurso, na perda da apropriação 

sociocultural do território. De outra forma, pode se constituir entraves à própria 

urbanização, à conservação de áreas ambientais e à implantação das redes de 

infraestrutura, como o sistema rodoviário (TARDIN, 2008). 

A topografia, por sua vez, vinculada ao tipo de solo, permite a identificação de áreas 

propícias ao alagamento, revela barreiras naturais como dunas, montanhas, entre 

outros, além de indicar possíveis áreas de risco de desabamento ou de assoreamento. 

A partir do perfil topográfico, é possível indicar áreas de controle ou indução de 

adensamento construtivo visando um melhor conforto térmico da cidade, uma vez que 

a relação entre vazios e construções, alturas topográficas e relevo, direcionam o 

caminho dos ventos, induzindo ou bloqueando a ventilação em alguns bairros 

(TARDIN, 2008).  

No campo normativo da engenharia rodoviária, a topografia auxilia na identificação de 

percursos e traçados que abrem paisagens diferenciais em cada localidade permitindo 
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 A edafologia trata sobre o estudo das áreas hortifrutigranjeiras locais, ou seja, a identificação de solos 
férteis em uma região do país, marcada pelo solo infértil e de difícil cultivo, assim, um uso diferencial e 
importante no contexto regional e para a cidade do Natal. 
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múltiplas sensações. A topografia influencia também, diretamente sobre o corte e o 

preenchimento do perfil do solo para inserção de intervenções como as rodovias. A 

normativa de projetos rodoviários determina alturas máximas de cristas que permitem 

visibilidade do condutor, em especial para pistas com duplo sentido (BRASIL, 1973; 

BRASIL, 1999).  

A cobertura vegetal incide na formação de solos mais ricos, em que a chuva permeia 

de maneira distribuída. A topografia acidentada, junto a uma baixa cobertura vegetal e 

a impermeabilização do solo, revelam com maior protuberância a emersão da água e a 

formação de áreas de risco por deslizamento. Quanto maior a variação da curva 

topográfica em uma região, maior a importância de aumento e preservação da 

cobertura vegetal do solo (TARDIN, 2008).  

Além dessa perspectiva físicoambiental que Tardin colocada verifica-se a abordagem 

no campo do conforto por Lucia e Juan Luis Mascaró, que apontou que a cobertura 

vegetal e as áreas verdes concentradas são elementos relevantes e estruturantes para 

o conforto térmico, mesmo em regiões topográficas pouco favorecidas de ventilação. 

Áreas com baixa cobertura vegetal e grande impermeabilização do solo, a exemplo de 

regiões densamente asfaltadas, aquecem o ar, esquentando a temperatura em nível 

do homem. Para os autores (MASCARÓ; MARCARÓ, 2010 p.47), 

Agora já começa a se generalizar o critério básico de que a 
combinação de fatores que caracterizam os espaços estudados – 
ângulo de visão de céu visível, cobertura vegetal existente, cor e 
textura das fachadas assim como sua relação entre cheios e vazios – 
são dados determinantes do desempenho térmico do recinto urbano. 

Na perspectiva da ecologia, a compreensão das espécies da flora favorece a 

elaboração de projetos que evitem a proliferação de ervas daninhas ou o uso de 

espécies estrangeiras, que consomem mais recursos e podem não apresentar 

predadores, multiplicando-se rapidamente e tomando o espaço de espécies nativas 

(COFFIN, 2007; TRENDS, 2001).   

Na normativa ambiental, além dessa relação física, a cobertura vegetal revela espaços 

de reserva de tipologias da fauna e flora, como matas ciliares, dentre outras, que são 

protegidas pela legislação ambiental e urbana, por serem necessárias na manutenção 

dos recursos hídricos e para garantir a fixação de dunas, de trechos que influenciam na 

redução do assoreamento de rios e até mesmo na contenção de áreas íngremes 

(BRASIL, 2012; CONAMA, 2002).  

A alteração na cobertura vegetal e na topografia para a inserção de rodovias revela 

grande impacto sobre a fauna. Os animais, confinados a uma determinada região 

podem ficar sem alimento ou sem predadores naturais, induzindo a uma extinção ou 

epidemia de determinada espécie, resultando em um desequilíbrio na fauna. O 

movimento migratório de alguns animais ou o seu deslocamento comum no território 
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é outro fator preocupante na relação com as rodovias, pois os animais podem se 

tornar vítima de atropelamento e de choques elétricos ou se tornarem potencial causa 

de acidentes pelos condutores (COFFIN, 2007; TRENDS, 2001).  

Do ponto de vista das rodovias, a fauna pode ampliar a insegurança do percurso e 

romper com cabeamentos existentes. Nesse sentido, a fauna revela elementos que 

devem ser considerados nos projetos rodoviários como túneis de passagem de 

pequenos animais, barreiras de acesso as rodovias, faixas de transição e redução de 

velocidade, entre outros (COFFIN, 2007; TRENDS, 2001). 

Um fator ambiental de destaque é a capacidade fértil e produtiva da zona de proteção 

ambiental, apontando espaços de cultivo de alguma espécie de valor econômico. A 

edafologia é um elemento de destaque na relação do homem com a zona de proteção 

ambiental, em sua visão ativa, mas revela uma preocupação com a contaminação do 

solo por uso de agrotóxicos ou de consumo excessivo de um recurso natural, levando a 

sua escassez e a uma fragilização do sistema em si (TARDIN, 2008). Para Ermínia 

Maricato (2014) o cultivo em Zonas de Proteção Ambiental, em especial pela 

agricultura familiar é uma das fontes de proteção ambiental e preservação da dinâmica 

social.  

É possível compreender com esses elementos, que os atributos socioambientais 

assumem um sistema em rede, pois a sua conexão é fundamental para a eficiência e 

permanência da zona de proteção ambiental. Com base nesses atributos 

socioambientais, Tardin (2008) propõe a construção de um mapa de fragilidades que 

visa nortear projetos urbanísticos possíveis de dialogam com as especificidades da 

área. 

Nesta tese, serão construídos como base para o mapa de fragilidade ambiental, os 

elementos naturais, reconhecidos por serem regiões de áreas de preservação 

permanente com base na resolução CONAMA 302 e 303/2002 e no Código Florestal 

(2012). A edafologia, por sua vez, será tratada como um atributo de base social, 

separando assim a agricultura e a pecuária da dimensão ambiente natural. Essa relação 

agricultura proteção ambiental é histórica, como visto, pela base da política ter sido 

construída inicialmente no Ministério da Agricultura, mas tem dimensões distintas de 

análise quanto à fragilidade ambiental.  

Tardin (2008) propõe um zoneamento para classificar os níveis de fragilidade da área, 

baseado no suporte biofísico e dos atributos socioambientais da região. As zonas 

classificadas como alta são mais frágeis do ponto de vista ambiental e assim, menos 

tolerantes a ocupações e explorações. As zonas classificadas com baixa são menos 

frágeis ambientalmente e permitem ocupações urbanas. Além destas classificações, a 

autora estabeleceu ainda zonas médio-alta e médio-baixa que possibilitam usos e 

ocupações intermediários às classificações apresentadas (TARDIN, 2008 p.140).  
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A partir dessa classificação são gerados indicativos para o projeto urbanísticos e de 

infraestrutura, que apontam tanto a possibilidade de implantação de projetos 

rodoviários, quanto a sua inviabilidade face os condicionantes ambientais 

identificados. Contudo, os atributos socioambientais não constituem um único 

condicionante junto às decisões de implantação de projetos rodoviário.  

Além dos atributos socioambientais, destaca-se que sob a ótica do projeto rodoviário o 

traçado deste determina eficiência de fluxo, retorno do investimento e até um quadro 

de melhor atendimento as demandas de circulação. Busca-se a menor distancia e 

custos para a realização da obra. Assim, em alguns casos, o projeto rodoviário é 

utilizado como o impulsionador de transformação urbana, em especial, nos espaços 

protegidos pela legislação.  

Para Flávio Villaça (2001), a implantação de uma rodovia interfere diretamente na 

localização do terreno, o que remete a uma transformação no custo, no uso e na 

ocupação do solo ao longo do traçado da via. Dessa maneira, o projeto rodoviário, ao 

não considerar a dimensão urbanística e os atributos socioambientais, colabora para a 

fragilização e descaracterização da ZPA.  

Diante desses impactos, evidencia-se que os projetos tratam a questão ambiental 

constantemente como entrave e não parte fundamental para elaboração, sendo 

recorrente a busca por flexibilizar a legislação para ampliar o percentual de áreas 

edificadas. Dessa forma, a revisão do Código Florestal brasileiro, em 2012, concorreu 

para estimular a pressão sobre as zonas de proteção ambiental. Um exemplo foi à 

mudança do conceito de utilidade pública que passou a permitir a retirada de 

vegetação nativa para a realização de obras de mobilidade urbana voltadas ao 

atendimento de megaeventos. Essa abertura legal gerou campo propício para 

liberação de projetos rodoviários sobre zonas de proteção ambiental (BRASIL, 2012).  

Em que pese o reconhecimento e as metodologias de inserção dos atributos 

socioambientais no âmbito do planejamento urbanístico, as decisões locacionais dos 

projetos rodoviários, se sobrepõem as fragilidades socioambientais identificadas. Além 

disso, as definições do projeto rodoviário têm sido implantadas com base em uma 

tipologia de padrão único, independente por qual fração do território atravesse. Ou 

seja, padrões de projeto descolados das especificidades do território.   

Dessa maneira, não há diálogo com a escala local, o que fragiliza os atributos 

socioambientais e o próprio projeto, independente do que venha a ser proposto. A 

variação de escala entre os interesses hegemônicos e a dimensão socioambiental local 

é um grande desafio para a preservação das ZPA’s. Ao partir dessas considerações, 

busca-se a seguir situar a legislação ambiental no que compete as ZPAs influenciadas 

por projetos rodoviários.  
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1.3.1 DEFINIÇÕES DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL QUE ORIENTAM 
OS PROJETOS RODOVIÁRIOS 

A Constituição Federal (1988) apresentou um capítulo específico sobre o meio 

ambiente (Capítulo VI), composto pelo artigo 225, para assegurar esse direito à 

preservação e restauração de processos ecológicos essenciais; a preservação da 

diversidade, com incentivo à pesquisa; a delimitação das unidades da Federação, 

espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos, incluindo a proibição de 

alteração de seus recursos e atributos; estabeleceu o estudo prévio de impacto 

ambiental para obras ou atividades causadoras de significativa degradação; o controle 

sobre a produção e as técnicas, métodos e substâncias de risco para vida, sua 

qualidade o do meio ambiente; proteção da fauna e da flora (BRASIL, 1988).  

Em 2000, esse Capítulo foi regulamentado pela Lei n°9.985/2000 que instituiu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. Tal lei estabeleceu 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão de unidades de conservação, 

com treze objetivos centrais, destacando-se aqui o inciso V “promover a utilização dos 

princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento” e o 

inciso XIII “proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-

as social e economicamente” (BRASIL, 2000).  Esses incisos apontaram para a inserção 

de atributos socioambientais nos processos de concepção de projetos e ações voltadas 

ao desenvolvimento econômico.  

A resolução 302/2012 detalhou as áreas de preservação permanente no entorno de 

reservatórios artificiais, medidos a partir do nível máximo normal29. Tal faixa varia de 

15 a 30m a depender do tipo do reservatório. Por sua vez, a resolução Conama 

303/2002, definiu como Áreas de Preservação Permanente:  

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção 
horizontal, com largura mínima, de: a) trinta metros, para o curso 
d’água com menos de dez metros de largura; b) cinquenta metros, 
para o curso d’água com dez a cinquenta metros de largura; c) cem 
metros, para o curso d’água com cinquenta a duzentos metros de 
largura; d) duzentos metros, para o curso d’água com duzentos a 
seiscentos metros de largura; e) quinhentos metros, para o curso 
d’água com mais de seiscentos metros de largura; ÁREAS 
PROTEGIDAS – Áreas de Preservação Permanente; 
II - ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, com 
raio mínimo de cinquenta metros de tal forma que proteja, em cada 
caso, a bacia hidrográfica contribuinte;  
III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem 
mínima de: a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas 

                                                      
29

 A resolução definiu Nível Máximo Normal como “a cota máxima normal de operação do reservatório” 
(BRASIL, 2002 art. 2°).  
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urbanas consolidadas; b) cem metros, para as que estejam em áreas 
rurais, exceto os corpos d`água com até vinte hectares de superfície, 
cuja faixa marginal será de cinquenta metros;  
IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com 
largura mínima de cinquenta metros, a partir do limite do espaço 
brejoso e encharcado; [...] 
IX - nas restingas: a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a 
partir da linha de preamar máxima; b) em qualquer localização ou 
extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de 
dunas ou estabilizadora de mangues; [...] 
XI - em duna; [...] 
XV - nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna 
silvestre. [...] 

Destaca-se que a Resolução CONAMA 303 definiu como APP a medida a partir do nível 

mais alto, considerando o “nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso 

d`água perene ou intermitente” (BRASIL, 2002). Diferente do Código Florestal (2012) 

que considerou no artigo 4° a “borda da calha do leito regular”, desconsiderando os 

períodos de cheia (BRASIL, 2012).  

O artigo 3° do Código Florestal definiu 11 atividades como eventuais ou de baixo 

impacto ambiental. Destacam-se a abertura de pequenas vias de acesso interno e 

pontes para acesso de pessoas e animais; construção de moradias de agricultores 

familiares e remanescentes de comunidades quilombolas, dentre outros; e a 

exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, desde 

que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa. Assim, nesta lei, os projetos 

rodoviários são autorizados para a supressão de vegetação nativa, contudo, 

representam atividades de impacto ao meio ambiente. Dessa maneira, demandam 

estudos de impacto ambiental.  

Com a possibilidade de averiguar, mensurar, mitigar ou coibir os efeitos desses 

projetos sobre os atributos socioambientais, a política ambiental brasileira 

condicionou a instalação e a ampliação do sistema rodoviário ao Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA – e a emissão de licença ambiental. O EIA, anterior à licença prévia – 

que autoriza o início das obras –, atua na prevenção e na busca de alternativas 

tecnológicas e locacionais confrontadas com a possibilidade de ser inviável a execução 

do projeto. Sendo possível a execução do projeto rodoviário com determinado 

traçado, cabe indicar medidas mitigadoras e/ou compensatórias.  

O Estudo de Impacto Ambiental, como instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente, visa, entre outros, o controle prévio das alterações produzidas nas ZPA’s e 

entorno, buscando, senão coibir a poluição, pelo menos, minimizá-la, por meio de 

medidas alternativas, mitigadoras ou, em última hipótese, compensatórias do impacto 

ambiental. Esse relatório técnico foi definido como resultado de estudos realizados por 
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equipe multidisciplinar, anteriores à operação da atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação ambiental (Ministério Público, s.d., s.p.). 

Entretanto, ressalta-se que a elaboração do EIA é realizada via contrato, pelo próprio 

proponente do projeto rodoviário, evidenciando limitações ao parecer. Isso gera um 

entendimento de que a maioria dos EIAs é favorável à execução da intervenção, 

mesmo que condicionadas a algumas alterações para receber a licença. Segundo o 

Ministério Público (s.d., s.p.), “de nada vale o estudo se a forma de atuar e a 

localização do projeto forem impostas à sociedade” e ressalta a necessidade de 

oferecer meios mais eficazes de controle popular do EIA, limitados atualmente à 

audiência pública.  

Outras questões sobre a validade do instrumento é o fato de que o projeto rodoviário, 

colocado como de utilidade pública ou reduzido, para sua aprovação, a uma rede de 

infraestrutura, se sobrepõe as recomendações ambientais; assim como, pela dimensão 

e dificuldades tecnologias para transpor obstáculos, o projeto rodoviário pode ser 

considerado de baixa complexidade, tornando desnecessária a realização de estudos 

mais complexos, como o próprio EIA. 

Para tanto, embora tenha havido avanços na legislação ambiental brasileira, pouco se 

observou de direcionamentos para os projetos rodoviários em áreas protegidas nesses 

avanços. .  Nesse sentido, caminha-se sobre os elementos de análise dos projetos 

rodoviários sobre Zonas de Proteção Ambiental.  

 

1.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DO PROJETO RODOVIÁRIO  

No Brasil, pela política de transporte, foi possível observar um forte investimento no 

setor rodoviário a partir da década de 1960, com objetivo de interligar regiões 

administrativas do país, assim como conectar os modais de transporte de mercadorias, 

ampliar os acessos militares, turísticos e agrícolas (BRASIL, 1964). Naquele momento, a 

estruturação do setor rodoviário se estabeleceu de maneira mais presente no 

automóvel individual e foi iniciada a consolidação deste como base econômica, 

impulsionadora de transformações econômicas, físico-territoriais e de 

desenvolvimento no país.  

A Lei 4.592/64 que instituiu o Plano Nacional de Viação determinou a construção de 

rodovias federais por todo o Brasil, caracterizadas como rodovias radiais (centro em 

Brasília), rodovias longitudinais (a exemplo a BR-101), transversais (BR226), diagonais 

(BR-304), de ligações (BR-405) e por fim, as de ligação internacional. A construção 
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dessas rodovias, que somam cerca de 94.599Km de extensão30, tiveram como 

proposito ligar a capital federal a uma ou mais capitais de estados e a pontos 

relevantes da orla oceânica e fronteira terrestre; ligar capitais estaduais ou pontos 

importantes de orla com fronteiras terrestres; ligar duas ou mais rodovias federais 

para encurtamento de tráfego interestadual; permitir acesso a Parques Nacionais, 

estabelecimentos, indústrias e bases militares31, estâncias e pontos de atração 

turísticas, aos principais terminais marítimos, fluviais, aeroviárias e ferroviárias 

(BRASIL, 1964). Nessa lei, não foram direcionados padrões construtivos para tais 

rodovias.  

A lei foi revogada pela Lei n° 5.917/7332 que estabeleceu no artigo 1° que o “Sistema 

Nacional de Transportes Urbanos compreende um conjunto dos sistemas 

metropolitanos e sistemas municipais nas demais áreas urbanas, vinculados à 

execução das políticas nacionais dos transportes e do desenvolvimento urbano”.  O 

objetivo essencial foi o de permitir o estabelecimento da infraestrutura, pelo menor 

custo, para atender as necessidades do país quanto aos aspectos econômico-social-

político-militar (BRASIL, 1973 artigo 2°).  

Essa lei está voltada principalmente à execução dos projetos rodoviários estabelecidos 

em 1964 e tem como direcionamentos a concepção de um sistema nacional de 

transporte unificado, com vistas à coordenação racional entre os diferentes modais, 

nas diferentes escalas administrativas (federal, estadual e municipal), assegurando ao 

usuário a escolha da modalidade de transporte que atendesse as suas necessidades. 

Essa lei, além de trazer a relação entre os diferentes modais, aproximou os estudos 

econômicos de viabilidade da rodovia às peculiaridades econômicas locais e indicou 

que deve ser evitado o emprego de métodos, processos, dispositivos, maquinarias ou 

materiais superados e que redundem em menor rentabilidade ou eficiência, face ao 

desenvolvimento pretendido (BRASIL, 1973 artigo 3°).  

Cabe frisar que a relação com as áreas ambientais aparecem apenas como exploração 

de recursos naturais (minas33 de areia, por exemplo) e quando a implantação de 

rodovias indicava a colonização de espaços ou como tratado nos atos do diretor-geral 

em 1970, colonização de áreas virgens. Assim, “os investimentos em transportes 

destinados a incrementar o aproveitamento e desenvolvimento de novos recursos 

naturais serão considerados como parte integrante de projetos agrícolas, industriais e 

                                                      
30

 São 08 rodovias radiais totalizando 12.769Km, 14 longitudinais com 26.797Km, 20 transversais com 
21.227Km, 27 diagonais com 23.265Km e 56 rodovias de ligação com 10.541Km de extensão (BRASIL, 
1964).  
31

 Cabe apontar o contexto político do país que se encontrava no regime de Ditadura Militar. Assim, a 
expansão rodoviária atendia também a ampliação do controle do território pelos militares.   
32

 Entre elas a Lei n° 4.906/65, Decreto-Lei n° 142/67, Decreto-Lei n°143/67, Lei n. 5.356/67, Decreto-Lei 
n°451/69, Decreto-Lei n°623/69 e Decreto-Lei n°1.197/71. 
33

 Regiões com concentração de algum recurso natural, que permite extração e consumo em grande 
quantidade.  
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de colonização” (BRASIL, 1973 artigo 3°), com foco em ocupação, consumo e 

exploração dos atributos e áreas ambientais. 

Nessa lei, os sistemas metropolitanos e municipais de transporte urbano foram 

direcionados para que o sistema viário, transportes públicos, portos e aeroportos, 

tráfego e elementos de conjugação fossem organizados segundo planos diretores de 

maneira vinculada aos planos de desenvolvimento urbano, sem prejuízo a 

racionalidade na localização das atividades econômicas e das habitações. Passou a ser 

possível elaborar Planos Rodoviários Vicinais Intermunicipais pelos órgãos rodoviários 

estaduais, de comum acordo com os Municípios interessados (BRASIL, 1973 artigo 12).  

Ainda em 1973, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem – DNER –, fixou as 

características técnicas dos projetos das estradas federais e dos planos regionais, por 

meio da Norma para o Projeto das estradas de Rodagem – Portarias n°19/49 e n° 

348/50, retificados em 1973. Essa norma definiu parâmetros para a construção da 

rodovia, classificando-as em Classe Especial, Classe I (fluxo de 1000 ou mais veículos 

por dia), II (fluxo entre 500 e 1000 veículos por dia) e III (fluxo inferior a 500 veículos 

por dia). Essa classificação partiu de um fluxo mais intenso para um menor fluxo de 

veículos. As rodovias federais são consideradas Classe I, contudo, deveriam adotar 

características de Classe Especial se for previsto tráfego misto e intenso (BRASIL, 1973 

artigo 4°).  

A lei estabeleceu ainda parâmetros para a construção e ampliação das rodovias, tais 

como: a velocidade que varia conforme a topografia (plana, ondulada e montanhosa) e 

a característica da via (classe especial a classe III); Raios mínimos de curvatura 

horizontal e Greide mínimo e máximo, com forte relevância na topografia e inclinação 

da via; declividades longitudinais; curvas verticais; distância de dupla visibilidade; faixa 

de domínio; largura da pista de rolamento; inclinações transversais; acostamentos; 

sarjetas; refúgios centrais; inclinações de taludes e aterros; cruzamentos e 

entroncamentos; obra de arte; e, pavimentação (BRASIL, 1973).  

As classificações e parâmetros destacam a ausência na consideração dos atributos 

ambientais na elaboração e condicionantes do projeto rodoviário, sendo possível de 

serem atendidos a partir de uma obra de engenharia, sem necessariamente interpretar 

uma dinâmica local de uso, ocupação e vivência do solo.  

Em 1975, foi aprovada a Lei n° 6.261, que dispõe sobre o Sistema Nacional dos 

Transportes Urbanos e autoriza a criação da Empresa Brasileira dos Transportes 

Urbanos – EBTU. Essa lei apresentou outras características de rodovias: as expressas e 

as de articulação com o sistema viário implantado, em especial o federal, as BRs. 

Quanto à criação da empresa EBTU, destaca-se que tinha como objetivos o auxílio à 

construção dos planos diretores, mas não tinha poder decisório na localização das 
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rodovias, limitado a “opinar quanto à prioridade e à viabilidade técnica e econômica de 

projetos de transportes urbanos” (BRASIL, 1975 artigo 6°). 

Além disso, é possível apontar que a base econômica e social apresentou dependência 

às instalações e alcances do transporte, que diferente de outros países, no Brasil, não 

distribuiu investimentos entre os diferentes modais (BARAT, 1978). Em pouco tempo, 

resultou em um limite no alcance de atendimento as diferentes e crescentes 

demandas e no encarecimento para a construção de estruturas para novos modais, 

além de um sistema pouco seguro para o usuário (VASCONCELLOS, 2011).  

Tais procedimentos foram voltados principalmente para as rodovias federais, mas 

influenciaram a estruturação das leis estaduais e municipais que, a partir de 1988, 

começaram a ganhar mais força, por meio de leis específicas ou pelo Plano Diretor 

Municipal. Nessas legislações, pode-se perceber um aprofundamento dos critérios 

nacionais, mas ainda distantes da aproximação físico-territorial e dos atributos 

ambientais das zonas de proteção ambiental, fortemente delimitadas nos Planos 

Diretores Municipais, a partir de 1970.  

Em 2001, identificou-se a criação do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Trânsito – DNIT –, consolidada a partir da Lei n°10.233, que dispôs sobre a 

reestruturação dos transportes aquaviários e terrestres, criou o Conselho Nacional de 

Integração de Políticas de Transporte – CONIT –, a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes.  

Passou a ser competência do CONIT a proposição de medidas que propiciem a 

integração de modais de transporte, a definição de elementos de logística do 

transporte multimodal a ser implementado, a harmonização das políticas nacionais de 

transporte com as estaduais e municipais; além da aprovação de políticas de prestação 

de serviço de transporte em áreas remotas ou de difícil acesso, submetendo ao 

Presidente da República e Congresso Nacional medidas para criação de subsídios 

(BRASIL, 2001b artigo 6°).  

Destaca-se na Lei n°10.233/2001 que orientou quanto aos princípios e diretrizes para o 

transporte aquaviário e terrestre, os seguintes pontos (BRASIL, 2001b artigo 11, grifos 

nossos): 

I - preservar o interesse nacional e promover o desenvolvimento 
econômico e social;  
II - assegurar a unidade nacional e a integração regional;  
III - proteger os interesses dos usuários quanto à qualidade e oferta 
de serviços de transporte e dos consumidores finais quanto à 
incidência dos fretes nos preços dos produtos transportados;  
IV - assegurar, sempre que possível, que os usuários paguem pelos 
custos dos serviços prestados em regime de eficiência;  
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V - compatibilizar os transportes com a preservação do meio 
ambiente, reduzindo os níveis de poluição sonora e de 
contaminação atmosférica, do solo e dos recursos hídricos;  
VI - promover a conservação de energia, por meio da redução do 
consumo de combustíveis automotivos;  
VII - reduzir os danos sociais e econômicos decorrentes dos 
congestionamentos de tráfego;  
VIII - assegurar aos usuários liberdade de escolha da forma de 
locomoção e dos meios de transporte mais adequados às suas 
necessidades;  
IX - estabelecer prioridade para o deslocamento de pedestres e o 
transporte coletivo de passageiros, em sua superposição com o 
transporte individual, particularmente nos centros urbanos;  
X - promover a integração física e operacional do Sistema Nacional de 
Viação com os sistemas viários dos países limítrofes;  
XI - ampliar a competitividade do País no mercado internacional;  
XII - estimular a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias 
aplicáveis ao setor de transportes.  

Nessa lei, cabe destacar a inserção de práticas e normas para criação de uma política 

de integração de modais e de prioridade do transporte coletivo e de pedestres, 

direcionando um olhar para os modais de transporte com baixos investimentos desde 

1964. Quanto à preservação ambiental, essa lei trouxe um olhar mais abrangente e 

adequado às políticas e acordos internacionais de redução de CO2, sem abordar a 

dimensão físico-territorial das zonas de proteção ambiental ou parques.   

Em 2005, foi aprovado o Decreto n° 5.621/2005 que regulamentou a Lei n°5.917/1973 

(que dispôs sobre o Plano Nacional de Viação). Tal lei transferiu ao DNIT a autorização 

da construção, pavimentação, ampliação de capacidade e recuperação de acessos às 

rodovias integrantes do Plano Nacional de Viação (BRs). Nessa lei, ainda no artigo 1°, 

parágrafo único, identificou-se que os termos de autorização dessas obras e definições 

de novas rodovias, não se aplicavam para acesso aos parques nacionais e áreas de 

proteção ambiental, dentre outras. Revelou, portanto, uma consideração da lei de 

transporte quanto à questão ambiental. Caso cruzasse áreas de proteção ambiental, a 

aprovação passou a ser mediante licenciamento específico, mas ainda por meio de 

portaria do Ministro de Estado dos Transportes (BRASIL, 2005). 

Em 2011, a Secretaria de Política Nacional de Transportes do Ministério dos 

Transportes (SPNT/MT) elaborou os aspectos conceituais acerca do Sistema Nacional 

Viário – SNV –, dando ênfase aos procedimentos a serem adotados para a 

absorção/federalização de rodovias, ou trechos de rodovias (MINSTÉRIO DOS 

TRANSPORTES, 2015). Esse manual estruturou suas orientações a partir da jurisdição 

da rodovia (federal, estadual e municipal), sob os modais de rodoviário, ferroviário, 

aéreo e aquático. Apresentou como objetivos principais, a dotação de infraestrutura 

viária adequada no país, a garantia da operacionalização racional e segura do 

transporte e a promoção do desenvolvimento social e econômico, assim como a 
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integração nacional (MINSTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2015). Na jurisdição federal os 

objetivos são comuns aos observados a partir de 1960 (integração nacional) e ao SNV, 

apresentado acima, além de manter a classificação de 1964 (radial, longitudinal, 

transversal e as de ligação) para a migração de jurisdição das rodovias (MINSTÉRIO 

DOS TRANSPORTES, 2015). 

Em 2012, observou-se a aprovação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 

n°12.587/2012). Essa Lei trouxe um novo olhar sobre a Política implementada no 

século XX e fortemente consolidada na estrutura urbanística brasileira. Passou a 

influenciar uma mobilidade mais coletiva e atenta ao transporte não motorizado. Essa 

política apresentou a mobilidade urbana como forte elemento de transformação das 

cidades, com elo direto na acessibilidade e na inclusão social, a partir do acesso à 

serviços, à equidade no uso do espaço público de circulação e à justa distribuição dos 

benefícios e ônus decorrentes do uso de diferentes modos e serviços.  

A política de mobilidade previu a integração com outras políticas setoriais, mas não 

considerou diretamente a questão ambiental, podendo estar incluso no planejamento 

e gestão do solo. Tratou, por sua vez, a dimensão ambiental com enfoque na mitigação 

dos custos ambientais gerados (BRASIL, 2012).   

Se, a política de mobilidade abordou a questão ambiental, a revisão do código 

florestal, que culminou na aprovação da Lei 12.651/2012, ampliou as facilidades para a 

implementação de projetos rodoviários. Tal lei trouxe a permissividade para a 

supressão de áreas ambientais protegidas quando em caso de utilidade pública 

(BRASIL, 2012).  

Com relação à Política de mobilidade e a ambiental, constata-se o descolamento da 

dimensão urbanística, conforme os princípios apontados por Gehl numa perspectiva 

de humanização do espaço. Nesta tese, consideram-se espaços humanizados aqueles 

que aproximam da relação homem/natureza e da escala humana, segundo os 

princípios apresentados por Jan Gehl. 

Para a leitura da cidade ao nível dos olhos, Jan Gehl (2013) delineou 12 princípios, 

categorizados em proteção, conforto e prazer. São princípios de proteção: proteção 

contra o tráfego e acidentes, partindo da proteção do pedestre e da eliminação do 

medo do tráfego; a proteção contra crime e violência, ao considerar um ambiente 

público cheio de vida, olhos na rua, atividades diurnas e noturnas na área e uma boa 

iluminação; e, por fim, a proteção contra experiências sensoriais desconfortáveis, com 

a construção de equipamentos que aproveite a melhor condição do clima, proteja de 

intempéries e que diminuam determinadas condições locais, como polução, poeira, 

barulho, entre outros (GEHL, 2013, p.239).  

São princípios de conforto: A oportunidade de caminhar, sem obstáculos, em boas 

superfícies, acessíveis e com coisas interessantes para se entreter no trajeto; 
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oportunidades para ver a distâncias razoáveis, com vistas interessantes e iluminação 

adequada; oportunidade para permanecer de pé ou para sentar-se; oportunidade para 

ouvir ou conversar e oportunidade para brincar e praticar atividade física (GEHL, 2013 

p.239). 

São princípios de prazer: Escala de edifícios e espaços em relação às proporções 

humanas, oportunidade de aproveitar os aspectos positivos do clima, experiências 

sensoriais positiva como bons materiais, bom projeto e detalhamento, relação com os 

atributos ambientais locais (GEHL, 2013, p.239).  

Tais princípios colaboram na análise de qualquer espaço, incluindo a Zona de Proteção 

Ambiental e os projetos rodoviários. Com base nessas compreensões elabora-se uma 

matriz que reúne alguns elementos de análise dos atributos socioambientais no 

projeto rodoviário. 

 

1.5 A ZPA E O PROJETO RODOVIÁRIO: APONTAMENTOS 
METODOLÓGICOS PARA ANÁLISE 

Depreende-se com base nas referências teórico-metodológicas vistas anteriormente 

que a normativa de elaboração de projetos rodoviários trouxe uma tipologia única 

para responder as diversas dinâmicas urbanas e formas de deslocamento no território.  

Ao mesmo tempo em que a legislação ambiental e urbana não alcançaram a dimensão 

espacial, resultando em uma serie de conflitos socioambientais e no consumo de ZPAs, 

dentre outros.  

Compreende-se que a dimensão humana é elemento chave na interação da zona de 

proteção ambiental com o projeto rodoviário, na perspectiva de humanização das 

cidades. Esta interação reforça a apropriação social das ZPAs e aproxima a relação 

homem/natureza, fortalecendo a cidadania e a produção do espaço urbano e social. 

Em um processo interligado, as zonas de proteção ambiental se apresentam como 

elementos fundamentais para a retomada da dimensão humana na discussão da 

reestruturação urbana, o que remete a inclusão de seus atributos na concepção de 

projetos estruturantes, como o rodoviário.  

Portanto, apresenta-se o Quadro 1 como síntese das categorias de análise dos 

atributos socioambientais da ZPA e a síntese das categorias de análise do projeto 

rodoviário sobre Zonas de Proteção Ambiental.  
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Quadro 1. SÍNTESE DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE: ZPA E PROJETOS RODOVIÁRIOS 
ESTRUTURANTES 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DA ZPA CATEGORIAS DE ANÁLISE DO PROJETO 

RODOVIÁRIO 

ATRIBUTOS AMBIENTAIS 

Caracterização do suporte biofísico: 

hidrologia, topografia e cobertura vegetal.  

 

 

ATRIBUTOS AMBIENTAIS Caracterização 

do projeto rodoviário a partir do suporte 

biofísico da ZPA e do  contexto ambiental 

metropolitano; Traçado e Paisagem.   

 

ATRIBUTOS SOCIOECONOMICOS  

Densidade populacional, faixa de renda, 

vulnerabilidade social, edafologia, 

identidade local, atividades econômicas 

relevantes, suporte de infraestrutura. 

 

 

ATRIBUTOS SOCIOECONOMICOS  

Demandas em mobilidade urbana para o 

processo de implantação do projeto 

rodoviário, em relação a sua escala 

metropolitana e local; 

As atividades cotidianas da população 

residente e as transformações nos 

formatos de uso impostos pelo projeto 

rodoviário; 

O traçado do projeto rodoviário em sua 

relação homem/natureza e com as 

atividades econômicas locais.  

Identificação das atividades econômicas 

locais no entorno da rodovia.  

Padrões de uso e ocupação do solo, 

condições de moradia e apropriações do 

espaço ambiental.  

LEGISLAÇÃO E NORMA  

Legislação ambiental e urbana níveis 

federal, estadual e municipal que 

orientam a análise dos atributos 

socioambientais.  

Processo histórico legal de 
regulamentação da ZPA (Limites e 
parâmetros de uso e ocupação do solo). 

LEGISLAÇÃO E NORMA  

Legislação ambiental e urbana níveis 

federal, estadual e municipal e as e 

normativas que regulam o projeto 

rodoviário.  

Licenciamento do projeto rodoviário. 
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Continuação do Quadro 1. SÍNTESE DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE: ZPA E PROJETOS 
RODOVIÁRIOS ESTRUTURANTES 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DA ZPA CATEGORIAS DE ANÁLISE DO PROJETO 

RODOVIÁRIO 

DINÂMICA URBANÍSTICA E TERRITORIAL 

Questões fundiárias: desapropriação, 

dominialidade e posse.   

Padrões de uso e ocupação do solo; 

Permanências, conflitos, e tendências e 

pressões de transformação do uso e 

ocupação do solo; 

A ZPA como agente de estruturação 

urbana. 

Implementação dos objetivos da ZPA. 

Escalas e contextos locais, municipais e 

metropolitanos.  

 

 

DINÂMICA URBANÍSTICA E TERRITORIAL 

Questões fundiárias: desapropriação, 

dominialidade e posse, no entorno 

imediato da rodovia. 

Inserção do traçado (infraestrutura, 

Acessibilidade universal; Priorização do 

transporte não motorizado sobre o 

motorizado; Priorização do transporte 

coletivo sobre o individual; Equidade no 

uso do espaço público; diversidade de 

modais; velocidade de circulação do 

transeunte; integração e fragmentação 

dos espaços; proteção e conforto do 

usuário; distribuição das atividades 

econômicas com características rurais e 

urbanas. Reúne ou dispersa pessoas; sua 

funcionalidade e interação com o entorno 

ambiental e social.  

Permanências, conflitos, e tendências e 

pressões de transformação do uso e 

ocupação do solo no entorno do  projeto 

rodoviário. O projeto rodoviário como 

agente de estruturação urbana. 

Escalas e contextos locais, municipais e 

metropolitanos.  

Fonte: Elaboração própria, 2018, com base no referencial teórico-metodológico apresentado. 

 

À luz do referencial teórico-metodológico aqui sintetizado, o Capítulo 2 analisa os 

atributos socioambientais da ZPA 9 e o Capítulo 3 o projeto rodoviário da Av. Moema 

Tinoco da Cunha Lima, concluindo com os efeitos da relação dos atributos 

socioambientais com o projeto rodoviário. São elementos centrais dessa análise a 

escala humana e o potencial estruturante dos atributos socioambientais e do projeto 

rodoviário na produção do espaço urbano e na proteção ambiental. 
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CAPÍTULO 2. CARACTERIZAÇÃO, TRANSFORMAÇÕES E TENDÊNCIAS DE 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ZPA 9 

Esse capítulo compreende a caracterização da ZPA 9 quanto ao suporte biofísico e ao 

perfil populacionais, de uso e ocupação do solo e de infraestruturas da região. 

Corresponde à descrição e aproximações da unidade territorial baseando em dados 

primários (IBGE, bases georeferenciadas da cidade/SEMURB, Ministério Público e 

dados coletados no local) e dados secundários, em especial o relatório IBAM/SEMURB 

(2010) e o laudo técnico do Ministério Público (2012).  

Para a caracterização da ZPA 9, serão considerados: (1) o suporte biofísico: hidrologia, 

cobertura vegetal e topografia; (2) a população residente com base nos dados dos 

bairros da Redinha, Pajuçara e Lagoa Azul e a edafologia; e (3) o processo histórico de 

consolidação legal da ZPA 9, que define seus limites e parâmetros de uso e ocupação 

do solo ao longo do tempo. Conclui com o mapa de fragilidade socioambiental que 

direciona a leitura do projeto rodoviário no capítulo seguinte desta tese.  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ZPA 9 

A ZPA 9 se localiza na Zona Norte de Natal/RN, nos bairros da Redinha, Pajuçara e 

Lagoa Azul em áreas não urbanizada34, com produção de alimentos e segurança 

alimentar35. Encontra-se às margens e é uma parte da Área de Preservação Ambiental 

– APA – de Jenipabu no município de Extremoz (instituída em 1995 pelo Decreto 

Estadual nº 12.620); faz margem com a ZPA 8 – dos mangues do Rio Potengi no 

município de Natal. Abrange um complexo de dunas e de lagoas do Rio Doce até 

chegar a BR-101, onde faz divisa com São Gonçalo do Amarante (NATAL, 2007).  

 

 

 

 

                                                      
34

 Definidas como “área legalmente definida como urbana, que se caracteriza por ocupação de caráter 
predominantemente rural” (RÊGO, TÂNGARI, GOMES, 2014 p.9) 
35

 Segundo o artigo 22 do Plano Diretor de Natal “Áreas Especiais de Interesse Social, demarcadas no 
Mapa 4 do Anexo II, definidas na Mancha de Interesse Social e pelos seus atributos morfológicos, são 
aquelas situadas em terrenos públicos ou particulares destinadas à produção, manutenção e 
recuperação de habitações e/ou regularização do solo urbano e à produção de alimentos com vistas a 
segurança alimentar e nutricional, tudo em consonância com a política de habitação de interesse social 
para o Município de Natal” (NATAL, 2007). 
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Figura 1. Universo de Estudo.  

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 
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É uma zona rica em atributos socioambientais, em especial com relação aos recursos 

hídricos e a paisagem de dunas, lagoas e do rio doce, compondo um quadro de belezas 

cênicas peculiares ao longo de sua extensão. A Figura 2, Figura 3, Figura 4 e Figura 5 

representam as belezas locais da ZPA 9. 

Figura 2. Paisagens da ZPA 9. Vista da ZPA 
sentido Extremoz, que aponta a conexão 
ambiental entre os municípios.  

Figura 3. Paisagens da ZPA 9. Lagoa do 
Gramoré/Pajuçara.  

  
Fonte: Arquivo pessoal, 2017. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

Figura 4. Paisagens da ZPA 9. Trecho de 
dunas conexão visual da ZPA 9 na altura 
da Conselheiro Tristão com a APA de 
Jenipabu. 

Figura 5. Paisagens da ZPA 9. Visualização 
das dunas da APA de Jenipabu, a partir da 
Av. Moema Tinoco – ZPA 9.  

  
Fonte: Arquivo pessoal, 2017 Fonte: Arquivo pessoal, 2017 
 

Localizada em uma fração do território que é divisa entre 3 municípios, a ZPA 9 integra 

uma área eixo do fluxo turístico do estado, ligando o litoral Norte ao Sul. Em um 

contexto de mobilidade urbana, a ZPA comporta e margeia parte do anel rodoviário 

metropolitano (Av. Moema Tinoco e a BR-101) que interliga o principal aeroporto do 

Estado aos municípios e as principais rotas turísticas.  

Embora atenda a uma escala metropolitana e esteja inserida em um território urbano, 

a ZPA 9 apresenta, em alguns trechos, características rurais, com a presença de 

plantações, criação de animais e um estilo de vida diferente das regiões centrais de 
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Natal. Como a ZPA é extensa, cerca de 8Km (diagonal noroeste), observa-se uma 

região mais adensada (Figura 6), impulsionada pelos loteamentos da década de 1970 e 

regiões menos adensadas com baixa taxa de ocupação construtiva e largas áreas de 

vegetação, dunas, rios, lagoas e áreas alagáveis (Figura 7). A permanência de áreas 

pouco adensadas da ZPA revelam o papel da legislação ambiental e urbanística para a 

proteção ambiental da área.  

Figura 6. Zona com maior adensamento 
construtivo da ZPA 9 – eixo da Av. Moema 
Tinoco. 

Figura 7. Zona com baixo adensamento 
construtivo, presença de animais soltos – 
eixo da Rua Conselheiro Tristão.  

  
Fonte: Arquivo pessoal, 2017. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

A ZPA 9 está inserida no município de Natal, resguardada pelo Plano Diretor (Lei 

082/07) que definiu que está zona tem “características no meio físico que restringem o 

uso e ocupação, visando proteção, manutenção e recuperação dos aspectos 

ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, arqueológicos, turísticos, culturais, 

arquitetônicos e científicos” (NATAL, 2007, art.17). Dessa maneira, a ZPA 9 é uma das 

10 ZPAs de Natal, composta pelo ecossistema de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce. 

Tal ZPA deve ter regulamentação específica que informe pelo menos as subzonas de 

preservação, conservação e de uso restrito e os parâmetros construtivos de cada uma 

(NATAL, 2007, art. 18 e 19).  

A ZPA 9 apresenta, em sua composição, atributos socioambientais que a delimitam na 

subzona de preservação, tais como: dunas, vegetação fixadora de dunas, nascentes, 

vegetação nas margens dos rios e corpos d´água, cobertura vegetal que contribui para 

estabilidade de encostas, diversidade de fauna e flora e atratividade turística (NATAL, 

2007, art. 19). Ademais, possui uma faixa adensada construtivamente, por apresentar 

processo de ocupação. Nessa faixa o uso e a ocupação devem ser regulados 

considerando a minimização das alterações no meio ambiente, em consonância com o 

princípio do uso sustentável (NATAL, 2007, art. 19).  

O Plano Diretor de 2007 estabeleceu ainda que a ZPA 9, assim como as demais, 

deveriam ser revisadas ou regulamentadas no prazo de dois anos, encerrado em 2009. 

Igualmente seriam instituídos os parâmetros construtivos, considerando o Código 
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Florestal36, à época o código de 1965 (Lei n°4.771/65). Em posterior momento, o 

Código Florestal foi revisado, resultando na aprovação da Lei n°12.651/2012 e o 

processo de regulamentação da ZPA 9 pôde ser direcionado por essa normativa. Dessa 

maneira, a ZPA 9 é resguardada não apenas pela normativa municipal, mas também 

amparada nas leis estaduais e na Constituição Federal, em seu no artigo 225.  

A ZPA 9 é composta por dois ecossistemas predominantes o lacustrino-dunar e a 

planície flúvio-lacustre, ambos protegidos, em grande parte, como preservação 

permanente. Tem uma área de aproximadamente 734ha e embora a ZPA 9 represente 

menos de 5% da área das ZPAs do Natal, apresenta relevante importância 

socioambiental para a bacia hídrica do Rio Doce. Destaca-se que a APA de Jenipabu se 

sobrepõe a uma parte da ZPA 9, o que garante a ela adicional proteção constitucional, 

conforme Figura 8. 

Contudo, como a maioria das regiões ambientalmente frágeis e protegidas em Natal a 

ZPA 9 apresentou diversos conflitos em sua gestão e na relação de direitos (direito 

ambiental, direito à moradia, direito à cidade, direito à propriedade). Em muitos 

desses casos, a difícil relação entre as políticas e a baixa aplicabilidade dos 

instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/2001), previstos e instituídos nos 

planos diretores municipais, expõe um desafio na gestão do solo, se impõem como 

barreiras a garantia do direito ao meio ambiente e induzem a descaracterização dos 

remanescentes ambientais, impedindo a garantia da função socioambiental da ZPA e 

da propriedade.  

  

                                                      
36

 Lei federal que orienta as legislações estaduais e municipais. Embora exista o Código Florestal, o 
mesmo deve atender a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225 e o município deve atentar as 
regulamentações estatuais para, então, construir os parâmetros e instrumentos aplicados em sua 
regulamentação.  
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Figura 8. ZPA 9 no contexto metropolitano – enlaces com a APAJ e outras ZPAs de 
Natal. 

 
Fonte: Elaboração da equipe técnica a partir de base do IDEMA (2006) e Rio Grande do Norte, 
(2009). 
Nota: Alterado pela autora para inclusão do traçado da Av. Moema Tinoco, 2017.  

 

Com base nessa leitura, busca-se através do suporte biofísico caminhar no processo de 

caracterização da ZPA 9, afim de identificar seus pontos de fragilidade e potencial 

ambiental. Os elementos identificados podem colaborar como substrato e agente de 

transformação da estrutura urbana local e de elo entre o ambiental e urbano, 

garantindo a proteção e a integração da ZPA com ações de políticas públicas. 
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2.2 SUPORTE BIOFÍSICO: ÁREAS DE FRAGILIDADE AMBIENTAL DA ZPA 9 

O suporte biofísico é base central para o mapa de fragilidade ambiental, que expõe as 

áreas de preservação permanente do Rio Doce, lagoas, dunas e vegetações, cujos usos 

precisam se adequar aos atributos ambientais da ZPA 9. Além disto, aponta áreas em 

que a topografia indica trechos de alagamento ou na formação de áreas de risco de 

desmoronamento, não indicados para o adensamento construtivo e para projetos de 

infraestrutura, tal como o projeto rodoviário. A leitura do suporte biofísico está 

dividida em hidrologia, topografia, cobertura vegetal.  

2.2.1 HIDROLOGIA DA ZPA 9 

A Zona de Proteção Ambiental 9 e a Avenida Moema Tinoco estão inseridas na bacia 

hidrográfica do rio doce. Essa bacia hidrográfica abrange cerca de 60% da Zona Norte 

de Natal; os demais 40% estão localizados na bacia do Rio Potengi.  

A bacia hidrográfica do Rio Doce se expande ainda por outros sete municípios além de 

Natal: Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim, Ielmo Marinho, Taipu, Poço 

Branco e Bento Fernandes. Integram essa baciatrês rios: Rio Doce, Rio Guajiru e Rio 

Mudo. O Rio Guajiru e Mudo abastecem a lagoa de Extremoz, onde nasce o Rio Doce, 

que deságua no Rio Potengi e é o principal rio da Bacia, apesar de seu discreto volume 

de água corrente (FAUSTINO; SILVA, 2015), Figura 9 e Figura 10.  

Estudos realizados por Aline Bento Faustino e Sebastião Milton Pinheiro da Silva (2015) 

mostraram que a amplitude topográfica caracteriza um rápido escoamento da água, 

reduzindo seu acúmulo. Contudo, chamaram atenção para o trecho de jusante (o qual 

compreende a área em estudo), onde podem ocorrer enchentes de curta duração, mas 

sem indicativos de picos de enchentes ou inundações na bacia. Outro índice analisado 

pelo estudo foi à rugosidade, que apresentou baixo risco de erosão por processos 

hídricos na bacia. Tais dados são base para o planejamento urbano, quanto às 

orientações de ocupação e uso do uso do solo.  
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Figura 9. Localização e extensão da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

 
Fonte: FAUSTINO; SILVA, 2015. p. 7494. 

Figura 10. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Doce na Zona Norte em Natal, 
abrangendo os bairros de Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha, a ZPA 9 e o projeto 
rodoviário da Av. Moema Tinoco.  

 
Fonte: VASCONCELOS, 2010 p. 14. 
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A partir das dimensões dessa bacia e pelo fluxo da água, pode-se inseri-la como parte 

de uma escala metropolitana, reforçado pela ZPA 9 e sistemas ambientais protegidos 

adjacentes (APA de Jenipabu – cordão dunar e lagoa de Extremoz) ser a principal fonte 

de reposição do aquífero que abastece a cidade de Natal37.  

Segundo o diagnóstico realizado pela SEMURB, em 1979, foi iniciada a implantação do 

sistema de abastecimento d´água da Zona Norte utilizando a lagoa de Extremoz. Na 

década de 2000, o abastecimento 36% do abastecimento de água da Zona Norte se 

dava por exploração de poços tubulares e 64% da lagoa de Extremoz. Segundo o 

relatório (SEMURB/IBAM, 2010 p.20-21), 

As águas subterrâneas da região da Grande Natal são vulneráveis ao 
processo de degradação pelas atividades do desenvolvimento 
urbano, como já salientava Melo em 1996, entre elas o uso de 
sistemas de saneamento com disposição local de efluentes e a 
ocupação irregular e desordenada dos terrenos. No primeiro caso, 
tem-se a influência direta na qualidade da água, com o risco de 
contaminação da mesma por nitrato oriundo da biodegradação dos 
excrementos humanos. No segundo caso, a influência maior é na 
infiltração das águas no terreno, modificando desta feita as 
condições naturais de recarga do sistema aquífero, o que também 
influencia, de forma indireta, a qualidade das águas, já que o volume 
d'água infiltrada para lixiviação dos solos e diluição de contaminantes 
será menor. 

Além disto, a formação do sistema hídrico subterrâneo informa diretriz a 

reestruturação urbana da área, com uma especial atenção as redes de infraestrutura e 

de uso e ocupação do solo, com destaque ao sistema de saneamento básico, pois a 

característica do solo de alta permeabilidade, remete a rápida contaminação do lençol 

freático. Essa bacia, em especial os trechos de dunas e, assim, grande parte da ZPA 9, 

se configura em um manancial hídrico de grande relevância, perenidade e altas taxas 

de recarga (AZEVEDO, 2010).  

Cabe destacar que o Rio Doce e a ZPA 9 fazem limite com o município de Extremoz e se 

conectam em grande parte a APA de Jenipabu, marcada pelas belas dunas e complexos 

de lagoas e com a ZPA  8, zona que margeia o Rio Potengi e se configura pela presença 

de manguezais. Nesse sentido, nota-se um sistema de espaços ambientais com 

diferentes níveis de proteção em que o funcionamento em conjunto deve ser 

considerado ao ser implantado projetos rodoviários e leis de regulamentação, visando 

um diálogo com o sistema ambiental existente. Destaca-se que o tratamento em 

conjunto da regulamentação ambiental, definição dos projetos rodoviários e controle 

do adensamento construtivo e do uso e ocupação do solo, contribuem diretamente 

                                                      
37

 Cabe trazer a ZPA 1 – de SanVale, na Zona Sul de Natal, como outro repositor do aquífero relevante 
para a cidade. É relevante destacar também, a ZPA  3 como uma área intermunicipal, com diferentes 
características da ZPA 9, mas que também passa por um processo de ocupação no sentido Natal – 
Parnamirim e Parnamirim - Natal. 
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com a proteção ou fragilização dos recursos hídricos, especialmente pelo formato de 

sistema conectado da bacia hídrica.  

Dos 38.500ha da bacia hidrográfica do Rio Doce, a ZPA 9 ocupa aproximadamente 

730ha, distribuídos em dunas fixas (36,20%), dunas móveis (3,05%), superfície arenosa 

aplainada (29,42%), depressão interdunar (2,78%), lagoa interdunar (9,68%), planície 

fluvial (11,65%), Lagoa Fluvial (6,6%) e pelo Rio Doce (0,62%) (MINISTÉRIO..., 2012). É 

relevante o percentual que os recursos hídricos sobre a ZPA 9, cerca de 28% de sua 

superfície é ocupada pelo Rio e Lagoas.  

A legislação ambiental indicou ainda uma área de 30 metros de preservação 

permanente no entorno do rio e lagoas (Conama, art. 3º, Resolução 303/2002). São 

lagoas mais representativas desse sistema na ZPA 9: Lagoa Gramoré e Pajuçara, 

separadas pela Av. Moema Tinoco, da Lagoa do Gramorezinho, Lagoa Azul Dendê e 

Lagoa do Sapo. O laudo do Ministério Público (2012) descreveu cada lagoa no Quadro 

2. 

Quadro 2. Descrição e caracterização das Lagoas da ZPA 9.  

 

Fonte: SEMURB, 2010. PL8 – Versão Final da ZPA 9.    
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Destaca-se que a lagoa do Sapo é considerada uma lagoa artificial, transformada em 

lagoa de captação de águas de drenagem urbana por volta da década de 1980. Seu 

transbordo é feito para a lagoa do Gramorezinho. Tais lagoas se comunicam com o Rio 

Doce e produzem extensas áreas de alagamento, em especial sobre a Av. Moema 

Tinoco.   

Esses dados apontam para a peculiaridade, a diversidade de paisagens e recursos 

naturais da área e um complexo ambiental interdependente e integrado de 

manutenção e recarga do recurso hídrico.  

2.2.2 TOPOGRAFIA DA ZPA 9 

A topografia local é relativamente baixa, tendo seu pico com altura aproximada de 

54m e compõe um sistema lacustre-dunar formado por dunas eólicas costeiras de 

característica fixas e móveis, superfícies arenosas aplainadas, lagoas e depressões 

interdunares (MINISTÉRIO... 2012). Com a proximidade do mar a região apresenta uma 

dinâmica integrada com os processos naturais de avanço do mar, recuo e ventilação.   

Figura 11. Modelo digital de terreno (MDT) mostrando as principais características 
topográficas na Zona de Proteção Ambiental 9. 

  
Fonte: PRODETUR, 2006 apud MINISTÉRIO... 2012 p.42. 

 

Com a ocupação e as edificações do bairro da Redinha, em Natal, e de Santa Rita, em 

Extremoz, parte da dinâmica das dunas móveis foi modificada, uma vez que se 
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construiu uma barreira parcial à movimentação da areia das dunas. Parcial, 

especialmente pelo baixo gabarito das edificações.  Mesmo assim, a preservação desse 

trecho de dunas, associado a APA de Jenipabu, evidenciaram a relevância do ambiente 

natural e mantiveram a dinâmica de mobilidade de algumas dunas, que pôde ser 

percebido com o avanço da areia sobre as edificações e sobre as ruas.  

Dessa maneira, ao longo do tempo, observaram-se dois processos: a preservação de 

espaços ambientais dunares e a ocupação e consumo desses espaços protegidos - 

tanto para construções quanto para o cultivo de hortaliças.  

As características do solo, a topografia e a bacia hidrográfica permitem identificar 

pontos de potencial emersão da bacia hidrográfica ou de acúmulo de água da chuva. 

Essas regiões informam dados para ocupações e para os sistemas de infraestrutura, 

como reforço na drenagem, desvio do traçado de projetos rodoviários ou área frágil, 

não passível de ocupação. Segundo o Laudo técnico do Ministério Público sobre a 

proposta de regulamentação da ZPA 9, as áreas com risco de inundação e alagamentos 

foram relacionadas “às depressões interdunares, às planícies fluviais, às planícies de 

inundação e as áreas das lagoas, identificadas a partir dos sistemas naturais mapeados 

[...] sem levar em consideração a cota de 13 metros como limite de áreas de 

alagamentos” (MINISTÉRIO... 2012 p.77).  

 

Figura 12. Mapa de áreas indicativas de risco potencial a deslizamento de encostas e 
inundação/alagamento - ZPA 9.  

 
Fonte: MINISTÉRIO... 2012 
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Nas áreas de risco de deslizamento de encosta, cabe destacar ainda a movimentação 

natural das dunas móveis, que podem ocupar ao longo do tempo a superfície arenosa 

aplainada nas margens da franja de dunas.  

As regiões indicadas como inundações/alagamentos, podem ser ampliadas da área 

alagável a depender do sistema de chuvas do período (MINISTÉRIO... 2012). O traçado 

do Rio Doce, de topografia mais baixa, ainda é cortado em três pontos da conexão 

rodoviária: Na Av. João Medeiros Filho, no prolongamento da rua Conselheiro Tristão e 

na Av. de Jenipabu. Nesses três pontos, foi utilizado o sistema de bueiros, sendo que 

sob a Av. João Medeiros filho, foi utilizado ainda uma estrutura de concreto. Em 

nenhum desses pontos, foi possível identificar uma forte variação da cota topográfica, 

sendo a área ambiental alterada para atendimento desse novo uso, com o desmonte 

de dunas, alterações no fluxo do rio, aterramento, dentre outros.   

Figura 13. Rio Doce sob a Av. João 
Medeiros Filho.  

Figura 14. Av. João Medeiros Filho no 
trecho do Rio Doce.  

  
Fonte: Arquivo próprio, 2017. Fonte: Google mapas, 2017. 

Nota: alterado pela autora, 2017 

Figura 15. Rio Doce sob a rua Conselheiro 
Tristão. 

Figura 16. Rua Conselheiro Tristão sobre 
Rio Doce.  

  
Fonte: Arquivo próprio, 2017. Fonte: Arquivo próprio, 2017. 

 



74 
 

Além da topografia, a cobertura vegetal corresponde a um importante papel de 

contenção em relevos mais acidentados e de processos de erosão, sendo também 

ambiente e habitat de diversas espécies da fauna características da região. Parte dessa 

cobertura vegetal tem relevante papel ambiental e encontra proteção legal, em 

legislações municipais, estaduais e federais.  

2.2.3 COBERTURA VEGETAL DA ZPA 9 E MAPA DE FRAGILIDADE 
AMBIENTAL 

Segundo o laudo técnico do Ministério Público (2012), dos aproximadamente 730ha 

que compõe a ZPA 9, 56,93% encontram-se vegetados (30,25% do solo está coberto 

por restinga arbustiva, 1,87 por restinga herbácea, 8,40% com vegetação pioneira 

herbácea com influência fluvial e 16,41% com vegetação secundária herbácea). Apenas 

3,88% do solo é desnudo.  

Cabe apontar que a cobertura vegetal em um contexto dunar tem também a função de 

conter a movimentação da areia. Outros 12,50% são ocupados por algum tipo de 

cultivo (7,30% tem cultura permanente e 5,20% tem cultura temporária) e; 16,78% é 

área urbanizada, destes 3,26% é densamente urbanizada. Compõe, assim, 29,28% de 

área com grandes modificações ou degradações promovidas pelo homem. Apresentou, 

portanto, relevantes porções ambientais e uma vegetação em forte processo de 

alteração antrópica. 

A cobertura vegetal tem papel de contenção do solo, redução do assoreamento dos 

rios, contenção das dunas, além de sua característica de conservar as riquezas minerais 

de solo e de ser habitat de uma diversidade de espécies nativas. Um forte elemento de 

impacto na vegetação da ZPA 9 é, por um lado, a implantação de rodovias e vias que 

contribuem para o desmatamento e para a proliferação de ervas daninhas que se 

alastram, por conseguinte, suplantam a flora local, reduzindo assim a biodiversidade 

(CONFFIN, 2007). Por outro, as rodovias podem colaborar com o aumento da 

acessibilidade da ZPA e favorecer a proteção social sobre esse espaço pela ampliação 

da apropriação social.  

Percorrendo a rua Conselheiro Tristão é possível notar que, após a formação de dunas 

(APA de Jenipabu e a própria ZPA 9), encontram-se as lagoas costeiras e áreas 

pantanosas. Segundo o Relatório de Controle Ambiental (2010, p.37), realizado para o 

projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, “As variadas condições ecológicas 

apresentadas por esses corpos d´água determinam a coexistência de diversas 

comunidades formadas por diferentes tipos bióticos de plantas aquáticas”. 
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Figura 17. Mapa de Cobertura do Solo da ZPA 9 - Natal. 

 
Fonte: SEMURB, 2006.  

 

A vegetação, em especial a localizada entre o Rio Doce e a Av. Moema Tinoco, é 

diversificada, com ecossistema característico de um tabuleiro litorâneo, que possibilita 

um adensamento construtivo, com uso e ocupações diferenciados dos naturais.  

Nessa ocupação, cabe à relação da área com o produtor local, da agricultura familiar 

com a manutenção da vegetação e com a reposição dos recursos sem contaminação 

do aquífero. Todas essas relações contribuem tanto para a conservação desse uso na 

região, quanto para a preservação da cobertura vegetal remanescente de restinga.  

Com base na caracterização da ZPA 9 e pela legislação ambiental, a fragilidade da ZPA 

9 está classificada nessa tese em dois níveis: baixa fragilidade e alta fragilidade.  

A baixa fragilidade é composta por trechos urbanizados, cuja característica ambiental 

permite um maior adensamento. A região de alta fragilidade ambiental remete as 

áreas de preservação permanente como dunas, lagoas e rio, coberturas vegetais 

protegidas (restingas, matas ciliares), assim como as áreas de risco e áreas de brejo e 

alagamento (CONAMA, 2002).  

Mesmo em trechos de baixa fragilidade ambiental, a ZPA 9 é considerada toda frágil 

ambientalmente, apenas com trechos mais frágeis e outros menos. Esse mapa 

apontou 572ha de áreas de alta fragilidade, o que representa 77,92% da ZPA 9. Esse 

mapa orienta a leitura social da ZPA 9.  
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Figura 18. Mapa de Fragilidade Ambiental da ZPA 9.  

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. Nota: Com base nos estudos da SEMURB, 2010 e Ministério Público, 2012.  
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2.3 POPULAÇÃO E INFRAESTRUTURA: ÁREAS DE FRAGILIDADE SOCIAL 
DA ZPA 9 

A ZPA 9 contida nos bairros da Redinha, Pajuçara e Lagoa Azul, na Zona Norte de Natal, 

foi zoneada no Plano Diretor de 2007 como Zonas de Adensamento Básico, com 

trechos da ZPA 9 (NATAL, 2007).  

A Zona Norte abriga quase 40% da população da cidade, demonstrando uma alta 

densidade e taxa de crescimento elevada nos últimos 20 anos. Redinha e Pajuçara 

estão entre os três bairros que mais cresceram entre 2000 e 2017, ambos com a taxa 

de crescimento populacional atingindo 3,74 e população estimada em 2017 de 

21.499hab e 75.008hab, respectivamente. O bairro de Lagoa Azul teve crescimento 

populacional menor de 1,76, possivelmente pelas suas especificidades ambientais. 

Ainda assim, o bairro abrigou 69.258 habitantes em 2017 (SEMURB, 2017; IBGE, 2010).  

A taxa de desempregados é alta, o que reflete na renda média dos bairros que 

contemplam a ZPA. Esses fatos apontam para a importância da edafologia e da rede de 

serviços e comércios instalados no local, especialmente ao longo da Av. Moema 

Tinoco, como fontes de renda e subsistência dessa população fragilizada. Nesse 

sentido, a edafologia passa a ser percebida como um elemento social e não apenas 

ambiental.  

O rendimento médio dos habitantes da Zona Norte (0,92 salário mínimo) demonstrou 

a segregação socioespacial que marcou a formação dos espaços de pobreza em Natal 

(SEMURB, 2017; SILVA, 2003). Na Redinha, o rendimento médio é de 0,84 s.m., 

Pajuçara de 0,92 s.m. e Lagoa Azul de 0,79 s.m. Ao observar a renda per capita, pode-

se identificar que o bairro da Redinha apresenta 79% da população com uma 

concentração de renda entre 1/8 de salário mínimo e dois salários, com 0,22% de 

pessoas ganhando acima de 10 salários. O bairro de Pajuçara apresenta 80,24% da 

população com renda de ¼ de salário a dois salários, com 0,06% recebendo acima de 

10 salários. Por fim, o bairro de Lagoa Azul possui 80% da população com renda entre 

¼ de salário mínimo e dois salários mínimos e 0,06% com renda superior a 10 salários 

(SEMURB, 2017). 

A segregação social igualmente se reflete na infraestrutura hidrossanitária existente. 

Cabe destacar que, apenas em 1979, de acordo com dados da SEMURB (2009) foi 

instalado o sistema de coleta de água da Lagoa de Extremoz para abastecer a demanda 

que estava sendo inserida na Zona Norte de Natal (SEMURB/IBAM, 2009).  

Contudo, em 2015, Pajuçara e Lagoa Azul não tinham ligação de esgoto e na Redinha 

apresentava poucas ligações. Cabe destacar a fragilidade ambiental especialmente 

pela proximidade com o lençol freático e os trechos de rio e lagoas, o que colabora 

com a contaminação do solo e das águas na região. Quanto ao abastecimento de água, 
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parte se dá por meio da rede geral e parte por meio de poços, contudo, há serviço de 

água encanada (SEMURB, 2017).  

Essas informações evidenciam uma região com fragilidade social, com baixa 

infraestrutura e de elevado consumo da ZPA 9, com características de subsistência e de 

degradação ambiental (MINISTÉRIO..., 2012), seja do ponto de vista físico espacial, 

pelos recursos extraídos ou pelos efeitos de contaminação. Esses dados apontam ainda 

que a área tem fortes conflitos e fragilidade socioambiental com base no direito à 

cidade, direito a propriedade, direito ao meio ambiente e no direito à moradia.  

Segundo estudos de uso e ocupação da área realizados no local e outros trabalhos 

(SILVA, 2003; MINISTÉRIO... 2012; SEMURB, 2010), a ZPA 9 apresenta diferentes tipos 

de ocupação e traçado em sua extensão. A base do traçado se estruturou sobre 

grandes glebas, loteamentos, assentamentos. Os loteamentos apresentaram um 

traçado mais reticulado, porém, não dialogavam entre si e com as estruturas 

rodoviárias externas, o que projetou sobre a ZPA um traçado pouco contínuo.  

Os assentamentos ocupam as margens das avenidas estruturantes (Av. Moema Tinoco, 

Av. Tocantínia, Av, João Medeiros Filho e Av. Jenipabu), parte dos loteamentos não 

ocupados e as margens de rios e lagoas. São assentamentos consolidados o El 

Dourado, Gramoré, Gramorezinho, Sítio Pajuçara no bairro Lagoa Azul e a comunidade 

África que fica nas margens da ZPA 9, no bairro da Redinha. As grandes glebas 

concentram atividades agropecuárias e se mantem com menor adensamento 

construtivo.  

As áreas que englobam os assentamentos como o Gramorezinho, Sítio Pajuçara e 

Povoado Gramoré, representam mais de 205ha da ZPA 9, o que corresponde a 28% 

desta. Isto revelou que um grupo em vulnerabilidade social tem dependência de 

alguma maneira, moradia e/ou consumo de recursos naturais, da ZPA 9 para 

sobrevivência, conforme         Figura 28.  

Em termos de uso e ocupação do solo, foi identificada uma configuração edilícia 

horizontal, com uso misto, mas com predominância habitacional, unifamiliar. Como 

uso misto, identificou-se a presença de hortigranjeiras, em torno das lagoas e 

margeando o Rio Doce, mas áreas próximas a Av. Moema Tinoco e a Estrada de 

Jenipabu, além de comércios, serviços e equipamentos de bairro como a Unidade 

Pública de Atendimento – UPA. 
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Figura 19. Hortifrutigranjeiras na ZPA 9. Figura 20. Comércio local e equipamentos 
– UPA. 

  
Fonte: Arquivo pessoal, 2017. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

A tipologia e qualidade das habitações variam. De maneira geral, são populares e em 

alguns assentamentos é possível observar ainda habitações precárias, sem cômodos 

suficientes para os habitantes, sem reboco ou pintura e sem laje. Cabe destacar que, 

como assentamentos, demandam regularização fundiária e que os índices e 

prescrições urbanísticas do Plano Diretor não tem alcance nessa dinâmica informal.  

Figura 21. Casas na margem da Av. Moema Tinoco no bairro de Lagoa Azul. 
Assentamento Gramorezinho. 

 
Fonte: arquivo pessoal, 2017. 
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O entorno urbanístico também é conflituoso com ruas esburacadas e com baixa 

infraestrutura, sem sistema de drenagem, baixa coleta de esgoto público e ausência de 

equipamento de apoio para o deslocamento pedonal, ciclista e de transporte de 

massa.  

Destaca-se a ausência de calçadas ou a baixa infraestrutura destas ao logo de toda a 

Av. Moema Tinoco, que contorna e cruza toda a ZPA 9. Há ausência de equipamentos 

de descanso para o transeunte, abrigos de permanência ou contemplação para a ZPA 

9. A vegetação ou os comércios se expandem para as áreas de passagem, gerando 

obstáculos. Os pedestres e ciclistas dividem espaço com os carros e é muito comum 

observar a utilização das faixas de veículos por diversos modais ao mesmo tempo. 

Assim, identificou-se uma convivência entre os modais, mesmo sem segurança ou 

infraestrutura, possibilitados pela baixa infraestrutura e pelas lombadas que reduzem 

a velocidade dos veículos.  

Figura 22. Trechos sem calçada, faixa de pedestre ou equipamentos de apoio ao 
transporte de massa e a ciclovia. 

 
Fonte: arquivo pessoal, 2017. 

 

Com o processo de segregação social, histórico na região Norte, foi possível identificar 

que gradativamente os assentamentos são empurrados para áreas de risco e para as 

regiões periféricas, configurando e reforçando a formação de espaços de pobreza 

(MINISTÉRIO..., 2012; Silva, 2003; MELO, 2006) 

Foi observada uma intensa dinâmica de venda de terrenos e a configuração de novos 

empreendimentos, ancorados nos riscos e investimentos públicos (PAC, Pro-
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transporte, Minha Casa Minha Vida). Esses projetos sejam eles públicos ou privados, 

reestruturam a ZPA 9 e seu entorno para novos usos e diferentes perfis financeiros de 

usuários.  

Figura 23. Atuação do mercado 
imobiliário na ZPA 9.  

Figura 24. Atuação do mercado 
imobiliário na ZPA 9. Empreendimento 
Minha Casa, Minha Vida, faixa 3.   

  
Fonte: arquivo pessoal, 2017. Fonte: arquivo pessoal, 2017. 

 

Nota-se uma intensa relação de uso e vínculo da população com os recursos naturais 

na ZPA 9, para consumo do espaço com uso habitacional, espaços de lazer, atividades 

de pecuária e de plantio, assim como para extração de matéria prima (areia, madeira, 

água), conforme e Figura 25.   

Já o transeunte motorizado pouco percebe a existência desses recursos ao longo de 

seu trajeto, em especial nas vias estruturantes do sistema. Resultado de um processo 

intenso de antropização, mas também das características dos projetos rodoviários 

quanto à velocidade de deslocamento e indicativos que cruza uma área ambiental 

(Figura 26 e Figura 27).  

Figura 25. O Rio Doce e os espaços de lazer da comunidade. 

 
Fonte: arquivo pessoal, 2017. 
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Figura 26. Trecho da Estrada de Jenipabu 
que passa sobre o Rio Doce.  

Figura 27. Av. Moema Tinoco na 
proximidade da Lagoa Azul. 

 

 
Fonte: Google maps, 2015. Fonte: Google maps, 2015. 

 

Considera-se, com base nesses dados, que a ZPA 9 concentra de maneira geral dois 

grupos: um de vulnerabilidade social e outro de grandes proprietários. Isso aliado aos 

empreendimentos públicos em mobilidade tem indicado e promovido ações sobre os 

atributos socioambientais, impactando diretamente sobre a dinâmica urbana local. 

Esses impactos aparecem em especial sobre o grupo de vulnerabilidade social que 

exercem sobre a ZPA atividades de subsistência, como a agricultura familiar. Nesse 

sentido, busca-se a seguir, compreender essa relação entre a produção alimentar e a 

construção de espaços sociais e de proteção ambiental.  

2.3.1 EDAFOLOGIA DA ZPA 9 

Segundo o IBGE (2016), o solo na ZPA 9 tem baixa fertilidade com ausência de 

nutriente e excesso de alumínio, se tornando um solo de baixa fertilidade. Mesmo 

assim, a agricultura ocupou 12,5%, ou seja, 91,5ha da área da ZPA 9, no levantamento 

realizado pelo Ministério Público em 2012. No levantamento realizado em 2017 esse 

percentual alcançava aproximadamente 18% da ZPA, demonstrando forte e crescente 

participação da atividade econômica no contexto local.  

Segundo o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD – a ser executado no 

prolongamento da Avenida Moema Tinoco (SIN, 2014), os tipos de solo local são de 

Terraço Costeiro de Acreção e Vale Fluvial Mascarado, classificado como Neossolo 

Quartzarênico e Latossono Amarelo, solos característicos de dunas fixas e semifixas, 

com facilidade de drenagem. Raquel Tardin (2008) retratou como tipos de solo não 

recomendados pela acidez e alta porosidade: Solo de mangue e solos arenoso de duna 

e areias marinhas. São considerados moderadamente aptos solos aluviais e latosolos 

vermelho-amarelo (TARDIN, 2008). 

No Relatório de Controle Ambiental (2010), realizado para o projeto rodoviário da Av. 

Moema Tinoco, as propriedades sedimentológicas apontam para um solo de cobertura 

arenosa das dunas e terraços marinhos-fluviais de areno-quartzosos distróficos. São 

solos excessivamente drenados, com baixo teor de argila. Nesse sentido, se 
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caracterizam por serem pobres para cultivo, contudo ricos para as atividades de 

construção civil, como fonte de areia. Contudo, em alguns pontos o solo é do tipo 

aluvial eutrófico, como no vale do rio doce, com alta fertilidade natural e mediamente 

profundo. O estudo apontou, ainda, diversas áreas de aterros, seja por processos 

naturais de movimentação do solo arenoso, seja pela ação do homem.  

O Plano Diretor definiu que sobre a ZPA incide ainda uma Mancha de Interesse Social38 

e o mapa de áreas especiais de interesse social39 definiu a região do Gramorezinho 

(sobre a ZPA 9) como uma Área Especiais de Interesse Social como característica  

agrícola, voltada à produção de alimentos com vistas a segurança alimentar e 

nutricional e definiu em seu artigo 22 , que contempla:  

III - terrenos com área mínima de 1.000 m2 (mil metros quadrados) 
destinados à produção de alimentos de primeira necessidade voltada à 
população com renda familiar predominante de até 3 (três) salários 
mínimos, com objetivo de garantir o abastecimento destinado ao 
suprimento da cesta básica e ou da complementação nutricional diária 
(NATAL, 2007 art. 22). 

Foram identificadas áreas de cultivo distribuídas ao longo das fontes de água, 

apontando para uma dinâmica local distinta da dinâmica metropolitana de 

deslocamento e expansão urbana, imobiliária/turística em que a área se insere desde 

1980 no Plano Diretor de Natal. Essas hortas acompanham o processo de 

assentamento informal e muitas vezes não se encontram em lotes formais de 1000m², 

contudo, configuram importante atividade econômica local e municipal.  

O plantio é uma relevante atividade que sustenta diversas famílias na região. Contudo, 

cabe apontar que mesmo em trechos com solo propício para o plantio, os processos 

naturais podem apresentar baixa tolerância à ocupação e as técnicas empregadas. 

Assim, o uso de agrotóxicos identificado na região foi considerado um elemento de 

forte poluição hídrica aliado a expansão das áreas de plantio sobre a ZPA 9, 

apresentam-se como forte consumidora da cobertura vegetal nativa do solo, 

destacando um alerta para os limites desse uso sobre a ZPA 9. 

Pela dimensão metropolitana e peculiaridade hídrica local, o Ministério Público criou 

uma campanha de conscientização dos agricultores contra o uso de agrotóxicos 

denominado “Projeto Amigo Verde Gramorezinho”40. Esse projeto abrange a região do 

Gramorezinho e parte da produção no município de Extremoz. Tem como objetivo 

fortalecer a agricultura orgânica e familiar local, preservando a qualidade da água.  

                                                      
38

 Com concentração de população de zero a três salários mínimos (NATAL, 2007). 
39

 Anexo II Mapa 4 do Plano Diretor de 2007. (NATAL, 2007). 
40

Endereço de acesso ao projeto: http://www.mprn.mp.br/portal/meio-ambiente-campanhas-e-
eventos/110-meio-ambiente/meio-ambiente-campanhas-e-eventos/6181-projeto-amigo-verde-
gramorezinho 
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Ermínia Maricato (2014) retratou que a maior parte dos alimentos consumidos no 

Brasil provém da agricultura familiar e que esta tem uma relação menos danosa que a 

monocultura da grande propriedade. No caso de Natal, esta prática além de aproximar 

o alimento do consumidor, desempenha papel importante na sustentabilidade da ZPA 

9 e mantem uma agricultura familiar em zona urbana. Nesse sentido, há de se atentar 

a permanência dessa prática diante da crescente valorização do solo sobre a ZPA 9, 

assim como, compatibilizá-la a fragilidade ambiental. Nesse sentido, cabe medidas de 

fiscalização da expansão das hortas sobre vegetações e áreas de APP e sobre as 

técnicas utilizadas – proibição do uso de agrotóxicos, a fim de tornar seu uso 

sustentável.  

Sobre a contaminação do solo pelo uso de agrotóxico, em 2012 o Ministério Público 

firmou parceria para criação do Projeto Amigo Verde, entre a Associação dos 

Moradores e Amigos do Sítio Gramoré e Adjacências (AMIGs) com a EMATER, o Sebrae 

e a Petrobras. Esse projeto tinha como objetivo transformar a agricultura convencional 

em agricultura orgânica e em 2014, 55 produtores de 120 receberam o selo de 

produtos orgânicos, reduzindo a contaminação do sistema hídrico local (LIMA, 2017). 

Esse projeto trouxe uma nova visibilidade para a área, com incentivo ao plantio 

historicamente relatado na região.  

Assim, o projeto possibilita o uso inteligente dos recursos hídricos, 
minimizando os impactos da estiagem, bem como uma produção 
mais limpa e livre de agrotóxicos. Os benefícios estão na melhoria da 
qualidade da alimentação das famílias beneficiadas e, ainda, a 
produção excedente pode ser direcionada ao mercado para 
comercialização, incrementando a renda dessa população (LIMA, 

2017). 

Diante deste entendimento, o desdobramento do projeto Amigo Verde tem levado a 

uma maior adesão ao cultivo orgânico, uma vez que o agrotóxico infiltra o solo, 

poluindo-o além de se distribuir pelo sistema hídrico a outras regiões, contaminando 

produções vizinhas. Em reportagem no site do Ministério do Meio Ambiente (s.d.): 

O comportamento do agrotóxico no ambiente é bastante complexo. 
Quando utilizado um agrotóxico, independentemente do modo de 
aplicação, possui grande potencial de atingir o solo e as águas, 
principalmente devido aos ventos e à água das chuvas, que 
promovem a deriva, a lavagem das folhas tratadas, a lixiviação e a 
erosão. Além disso, qualquer que seja o caminho do agrotóxico no 
meio ambiente, invariavelmente o homem é seu potencial receptor. 
A complexidade da avaliação do comportamento de um agrotóxico, 
depois de aplicado deve-se à necessidade de se considerar a 
influência dos agentes que atuam provocando seu deslocamento 
físico e sua transformação química e biológica. As substâncias sofrem 
processos físicos, ou químicos ou biológicos, os quais podem 
modificar as suas propriedades e influenciar no seu comportamento, 
inclusive com a formação de subprodutos com propriedades 
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absolutamente distintas do produto inicial e cujos danos à saúde ou 
ao meio ambiente também são diferenciados. 

A ocupação pelo cultivo se comunica com o adensamento construtivo, em especial 

pela região não ser provida de um sistema de esgotamento sanitário público. Para 

tanto, a qualidade hídrica da região depende do controle dos usos implantados sobre a 

ZPA 9 e nos bairros que a bacia hidrográfica do Rio Doce abrange.  

O perfil da população e a infraestrutura local formam a base para o mapa de 

fragilidade social. Nesse sentido, a tese trabalha os conflitos socioambientais, 

entendendo como fragilidade social as áreas que demandam um olhar diferenciado 

para a gestão e manutenção da ZPA. Foram identificados como pontos de fragilidade 

social na ZPA 9: (1) áreas de assentamentos; (2) ocupações sobre áreas alagáveis; (3) 

regiões hortifrutigranjeiras e de atividade de pecuária.  
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               Figura 28. Mapa de Fragilidade social da ZPA 9.  

 
                Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
                Nota: Com base nos estudos da SEMURB, 2010 e Ministério Público, 2012. 
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2.4 PROCESSO DE RECONHECIMENTO, CONSOLIDAÇÃO E 
REGULAMENTAÇÃO DA ZPA 9 EM NATAL: TRANSFORMAÇÕES E 
TENDÊNCIAS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO AMBIENTAL 

Compreender as dinâmicas históricas de reconhecimento da ZPA 9 como espaço 

ambientalmente protegido aponta elementos para a leitura da base fundiária local e 

desta com o uso e a ocupação do solo. A partir desses dados é possível analisar as 

transformações com vista nos elementos socioambientais de permanência e 

identidade, assim como os que foram transformados ao longo do tempo, gerando 

novas relações sobre a ZPA 9.   

2.4.1 O RECONHECIMENTO DAS ÁREAS AMBIENTAIS FRÁGEIS: 
1970 A 1984 

Em 1981, foi estabelecida a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei n°6.938/81, que 

tinha como objetivo “a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 

vida humana” (BRASIL, 1981, art. 2°).  

Tal lei estabeleceu e orientou o funcionamento de Conselhos, tais como o CONAMA, 

que tem forte participação na discussão ambiental até o momento atual. Contudo, 

embora trouxesse inovação ao debate ambiental, colocou a proteção ambiental a 

serviço do desenvolvimento socioeconômico. Outros fatores definidos nesta lei, que 

repercutiram em nível estadual e municipal como instrumentos da política de meio 

ambiente, foram o zoneamento ambiental, a avaliação dos impactos ambientais e o 

licenciamento ambiental (BRASIL, 1981, art. 9°). 

A política ambiental não determinou orientações para projetos rodoviários que, por 

sua vez, se adequavam as normas nacionais para projeto das estradas de rodagem de 

1973. Embora uma norma não seja superior a uma lei, a norma nacional de projeto de 

estradas de rodagem definia as principais características técnicas dos projetos de 

engenharia das estradas federais e dos planos regionais, incluindo o meio ambiente 

apenas em trechos de topografia acidentada (BRASIL, 1973). Nesse sentido, verifica-se 

tanto um afastamento da dimensão ambiental nas normas de planejamento 

rodoviário41, quanto da norma de projetos rodoviários na discussão ambiental.  

Os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente foram identificados na esfera 

municipal nos Planos Diretores. A exemplo do Plano Diretor de Natal de 1984 (Lei 

3.175/84), produzido por técnicos locais, que passou a revelar “um reconhecimento 

(pelo menos, a nível formal) de áreas ambientais socialmente frágeis” (DUARTE, 2011 

                                                      
41

 Mesmo que a Política Nacional de Meio Ambiente tenha sido instituída após a Norma para projetos de 
estradas e rodagem, já existia desde 1965 o Código Florestal.  
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p. 21). Em um contexto político antidemocrático, os planos atuaram sobre uma cidade 

ideal e formal, com um zoneamento rígido e prioritariamente voltado para o 

desenvolvimento econômico do município.  

Nas décadas de 1970 a 1980, os Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado – 

PDDI -, estabelecidos dentro de um contexto político ditatorial, indicaram uma 

mudança sobre a lógica de planejar a cidade. Dessa maneira, em Natal, retirava-se o 

foco dos projetos urbanísticos intervencionistas, passando para o ordenamento do 

crescimento urbano de todo o território, por meio de instrumentos, índices e 

parâmetros construtivos, mas sem uma proposta de desenho urbano.  

O Plano Diretor de Natal de 1984 definiu ainda zonas de expansão urbana, como a 

Zona Norte e Zonas Ambientais de Proteção Rigorosa ou Moderada, conforme 

observado na Figura 29, que consumiam parte desses espaços de expansão e outras 

áreas já ocupadas da cidade, limitando as áreas de avanço da produção imobiliária 

(NATAL, 1984). Destaca-se que, apesar de todo território ambiental estar interligado, o 

zoneamento ambiental municipal reconheceu alguns trechos fragmentados dessas 

áreas de fragilidade, revelando uma dificuldade no manejo integrado (QUAPÁ SEL, 

2017).  

Figura 29. Zonas de Proteção Ambiental Moderada e Rigorosa. 

 
Fonte: Duarte, 2011. Base Cartográfica do Plano Diretor de 1984. Base de dados GEHAU 

DARQ (2010). 

ZEEU – Zona Especial 

de Expansão Urbana 
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Embora o citado Plano tivesse definido a ZN como uma Zona Especial de Expansão 

Urbana – ZEEU -, (Figura 29), poucas obras municipais de infraestrutura, de 

equipamentos e serviços públicos foram executados para essa expansão. Assim, a 

fragilidade da infraestrutura e o elevado aumento populacional agravou a dependência 

dessa região com as centralidades de Natal, onde se localizam os empregos e os 

serviços. Essa estrutura contribuiu para uma sobrecarga no sistema de mobilidade, que 

tinha uma limitada infraestrutura de transporte de massa e concentrava na ponte de 

Igapó a passagem para o outro lado do Rio.  

 

2.4.2 CONFLITOS NO RECONHECIMENTO DO POLÍGONO DA ZPA 9  

Anterior ao Plano Diretor de 2007, o polígono da ZPA esteve demarcado com 

diferentes limites nos Planos Diretores de 1984 (Lei 3.175/84) e de 1994 (Lei 

Complementar 07/94), conforme a Figura 30 e Figura 32, respectivamente. Os 

polígonos variam principalmente na parte sul no bairro da Redinha e na parte norte 

com o limite de Natal e São Gonçalo do Amarante. Além dos Planos Diretores, 

observou-se também a Lei n°4.328/93 que estabeleceu o limite do bairro de Lagoa 

Azul, o qual coincidiu com o limite de Natal e da ZPA 9 no Plano Diretor de 2007, 

utilizando como fronteira a BR-101 (Figura 31 e Figura 33, respectivamente). Cabe 

registrar que a BR-101, que configurou a fronteira Norte no Plano Diretor de 2007, 

tanto do município de Natal, quanto da ZPA 9, foi reconhecida como tal e estruturada 

na década de 1970, resultado da Lei 4.592 de 1964.  
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Figura 30. Plano Diretor de 1984. O limite 
de Natal segundo o mapa acompanha a 
linha férrea e o Leito do Rio Doce. 

Figura 31. Lei n°4.328/93. O limite do 
bairro de Lagoa Azul, apresentando o 
limite de Natal, acompanhando a BR101 e 
a linha férrea.  

 
 

Fonte: Natal, 1984. Base de dados Gehau, 
2017. 

Fonte: Lei n°4.328/93. 

Figura 32. Plano Diretor de 1994. O limite 
de Natal segundo o mapa acompanha a 
linha férrea e o Leito do Rio Doce. 

Figura 33. Plano Diretor de 2007. O limite 
de Natal segundo o mapa acompanha a 
linha férrea e a BR101. 

  

Fonte: Natal, 1994. Fonte: Natal, 2007. 
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Para Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva (2003), a ausência de limites claros entre 

Natal e São Gonçalo do Amarante gerou questões fundiárias que comprometeram a 

regularidade jurídica dos títulos de propriedade da região. Esse fato se deve por parte 

dos terrenos legalizados estarem registrados em cartórios de São Gonçalo, remetendo 

a diferentes taxas de tributação (IPTU), a dificuldades de fiscalização e ausência de 

controle de parte dos reparcelamentos da região.  

Silva (2003) identificou que os limites da cidade de Natal não são claros desde sua 

origem e com difícil identificação, pois os relatos históricos pouco tratavam da cidade 

existente do outro lado do Rio Potengi (Zona Norte de Natal). O autor citado verificou 

ainda conflitos entre a prática dos cartórios na matrícula de imóveis, como por 

exemplo, parte dos loteamentos COOHAB, nas décadas de 1970 e 1980, terem sido 

registrados no cartório de São Gonçalo e não no de Natal. Prática seguida por diversos 

loteadores com objetivo de maiores facilidades e menor custo de implantação de seus 

empreendimentos (SILVA, 2003).  

O perímetro da ZPA 9, coincidente com os limites de Natal no bairro de Lagoa Azul, 

também foi alterado nos mapas dos Planos Diretores de 1984, 1994 e 2007, na altura 

do bairro da Redinha, nas proximidades da ZPA 8. Dessa maneira, a ZPA 9 apresentava 

um polígono em 1984 e 1994 que não se conectava diretamente com a ZPA 8 – dos 

mangues do Potengi –, conforme a Figura 32 e a  Figura 33, apresentada no quadrado 

roxo. Já no Plano Diretor de 2007 houve uma ampliação nos limites da ZPA 9 

implicando na inserção de uma região de brejo e na inclusão do desvio do fluxo do Rio 

Doce realizada na década de 1960.   

O desvio artificial do fluxo do Rio Doce, que originalmente desembocava na Redinha e 

que passou a desaguar no Rio Potengi, feito por voltada da década de 1960, foi 

identificado nos estudos de prospecção do geólogo Werner Farkatt Tabosa (2016) 

sobre a característica do solo de um terreno privado na região da ZPA 9.  

O estudo fez uma análise sedimentológica de três pontos: P1 no leito do Rio Doce, P2 

em superfície arenosa aplainada e P3 sobre os cordões dunares. Todos os pontos se 

concentravam próximos a Rua Conselheiro Tristão. Apontou, portanto, um possível 

processo de erosão no leito do Rio Doce por obras próximas e outras ações antrópicas, 

além da mudança no leito do rio na década de 1960, o que trouxe a superfície 

sedimentos de uma época diferente aos coletados nos outros pontos de amostra 

(TABOSA, 2016). Segundo Tabosa (2016, p.20) 

A existência de cascalho na amostra do ponto P1, deve-se a presença 
de uma forte intervenção antrópica ao longo de todo o curso atual do 
Rio Doce, bem como, pela própria alteração do baixo curso do rio, 
que foi retificado na década de 60 do século passado [...] e que 
afetou a dinâmica e morfologia do baixo curso do rio, e das áreas 
adjacente a ele.  
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Há indícios de que o leito do rio saía da ZPA 9, passava pela APA de Jenipabu e 

desaguava no que se tornaria o bairro da Redinha Nova. Esses indicativos tomaram 

como base o relevo e as áreas de emergência de água, conforme aponta a Figura 34. 

Ao se observar uma imagem aérea de 1968, (Figura 34), percebe-se uma rarefeita 

ocupação nesse trecho da Zona Norte com concentração em Igapó, no entorno da via 

férrea, nas bordas da Av. Moema Tinoco, próximo a algumas lagoas do percurso do Rio 

Doce (região da ZPA 9) e na Redinha. A mudança nos limites de Natal e a inserção de 

alguns projetos rodoviários, como a inclusão da Ponte rodoviária de Igapó e a 

construção da BR-101, ampliaram a acessibilidade da área e intensificaram sua 

ocupação, fortemente marcada nos 20 anos seguintes, por loteamentos, conjuntos 

habitacionais e assentamentos (SILVA, 2003). Há de se registrar a existência da Estrada 

de Jenipabu que conectava Natal a Extremoz, com baixa infraestrutura viária.  

É possível identificar, ainda na Figura 34, que a área era configurada por pequenas 

lagoas distribuídas ao longo do percurso do Rio Doce original e nas proximidades da 

Lagoa do Gramorezinho. Ao logo dos anos, a ação antrópica sobre o ambiente natural 

resultou em uma urbanização sobre área alagável. Parte da Redinha Nova, próximo a 

ZPA 9, construída sob o antigo percurso do Rio Doce e em região de baixa topografia, 

se sobrepõe a área alagável, contribuindo para que em períodos de chuva, algumas 

residências ficassem ilhadas, com a elevação do nível da água. 

Figura 34. Fotografia aérea da Zona Norte, 1968. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. Nota: Com base na fotocarta da SUDENE. Projeto: SUDC/PC-C-7 

e 8. Firma Executante: S.A. Cruzeiro do Sul. Fotografia aérea nº 076. Rolo: SA-388. Faixa: 106. Data: 
31/01/68. Escala: 1:70.000.  
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Além disto, as construções na Redinha Nova geraram uma barreira construtiva para a 

alimentação das dunas, que continuaram a ser movidas no sentido continental-oeste, 

aterrando parte das lagoas remanescentes do Rio Doce, em seu trajeto original. Sem o 

abastecimento natural da duna e com a alteração no curso do rio que abastecia lagoas, 

há uma alteração na paisagem local.  

Por sua vez, com a criação dos canais, o Rio Doce passou a desaguar no Rio Potengi, 

favorecendo assim a área alagável de mangues da ZPA 8 e seu entorno. Essa 

modificação conectou o funcionamento de uma ZPA com a outra, tornando relevante 

sua leitura conjunta. Esse trecho de conexão foi reconhecido e englobado na ZPA 9, 

pelo Plano Diretor de 2007. A ZPA 9, por sua vez, encontra-se em processo de 

regulamentação (2017).  

Com o polígono da ZPA 9 e o limite de Natal definidos e apresentados no Plano Diretor 

de 2007, identifica-se uma área que se constitui em zona de adensamento básico, 

destaque em vermelho na Figura 35 (MINISTÉRIO... 2012). Esse trecho, embora com 

ausência de proteção municipal é abrangido pela lei estadual que definiu a APA de 

Jenipabu – Decreto Estadual n°12.620/95 –, tratando-se, portanto, de uma área de 

proteção ambiental. Assim, verificam-se orientações distintas quanto à proteção 

ambiental dessa área no âmbito da legislação municipal e estadual, o que garante a ela 

uma proteção Constitucional. 
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Figura 35. Hiato entre o limite de Natal e o limite da ZPA 9. 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  
Nota: Com base nos dados fornecidos pelo Ministério Público, 2012. 

 

Evidencia-se, assim, que a conflituosa demarcação dos limites da ZPA 9 e dos limites 

municipais contribuíram para uma complexa gestão do solo, cuja  questão fundiária é 

parte do entrave para a implementação de políticas, planos e projetos que 

considerem, principalmente, os atributos socioambientais. Tal entrave dificulta ainda 

processos de análise sobre o potencial da área para implantação de projetos, para o 

processo de desapropriação e aplicação de instrumentos previstos no Estatuto da 

Cidade e nos Planos Diretores, como transferência de potencial construtivo, IPTU 

progressivo no tempo, áreas não edificantes, dentre outros. 
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2.4.3 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTAIS 
FRÁGEIS COMO ZPAs: 1984 a 2007 

Em nível de política federal ocorria o Movimento Nacional de Reforma Urbana que 

envolveu o país em uma discussão sobre o direito e à função social da cidade. Em 

1985, teve fim à ditadura militar, e três anos após esse marco, houve a aprovação da 

nova Constituinte que instituiu um capítulo especifico sobre a política urbana, 

composto pelos artigos 182 e 183.  

Esse capítulo trouxe aos municípios mais autonomia, especialmente a partir dos planos 

diretores. Esses passaram a englobar uma dimensão democrática e da função social da 

cidade e da propriedade, transitando das características de um PDDI da década de 

1970 (ditadura militar), para planos com participação social e instrumentos de 

democracia urbana em escala municipal. 

Com a Constituição Federal de 1988, a dimensão ambiental ganhou nova força, 

embasando a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/1981), em especial por 

meio do artigo 225, que definiu o meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

direito de todos, bem como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo a todos o dever de defender e preservar. Federalizou ainda a proteção 

das Zonas Costeiras e da Mata Atlântica, como patrimônio nacional e induziu a 

construção de leis que assegurem que a sua utilização seja direcionada para sua 

preservação e a de seus recursos naturais.  

Fortaleceu assim, o dever de, através dos planos diretores e de legislações específicas, 

proteger esses remanescentes ambientais a partir de leis e da aplicação de 

instrumentos de controle do uso e ocupação do solo, também em nível municipal. Isso 

gerou, assim, obrigações ao proprietário de proteger o meio ambiente de sua 

propriedade, mesmo que isso resultasse no impedimento de utilização do potencial 

construtivo do terreno (BRASIL, 1988).  

Com relação à escala municipal, em Natal e de acordo com os novos princípios da 

Carta Constituinte, o Plano Diretor de 1994 (Lei complementar n°07/94) utilizou 

medidas e instrumentos mais participativos, aplicando princípios propostos pelo 

Movimento pela Reforma Urbana e voltados ao cumprimento da função social da 

propriedade, estabelecidos na Constituição Federal de 1988.  

A partir de tal Plano, a cidade foi zoneada em três macrozonas: adensável, de 

adensamento básico e zonas de proteção ambiental. Assim, vinculou o uso e ocupação 

do solo à capacidade de suporte da infraestrutura, classificando alguns bairros com 

infraestrutura como Zonas Adensáveis, com menos infraestrutura ou com questões 

culturais e ambientais relevantes, como Zonas de Adensamento Básico e, sem 
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considerar a unidade territorial do bairro, definiu Zonas de Proteção Ambiental 

relevantes para a cidade (NATAL, 1994). 

O Plano Diretor instituiu, dessa maneira, um zoneamento diferente daquele praticado 

nos planos anteriores, baseando-se em um macrozoneamento que não setoriza a 

cidade por usos, mas pela capacidade de suporte de cada zona e pela característica 

ambiental vinculada. Assim, redefiniu e iluminou a questão ambiental, uma vez que ela 

deixa de ser uma zona para ser uma macrozona. De acordo com o referido Plano sobre 

as macrozonas, estas podem se sobrepor as áreas especiais classificadas como áreas 

de controle de gabarito, áreas de operação urbana e áreas especiais de interesse social 

(NATAL, 1994). As ZPAs e as áreas especiais de interesse social e operação urbana 

demandam regulamentação específica.  

Os artigos 20 e 21 tratam sobre as ZPAs. O artigo 20 definiu como Zona de Proteção 

Ambiental “área na qual as características do meio físico restringem o uso e ocupação, 

visando a proteção, manutenção e recuperação de aspectos paisagísticos, históricos, 

arqueológicos e científicos” (NATAL, 1994, art. 20). O artigo 21 delimitou duas 

subzonas a de preservação que compreende nascentes, dunas, entre outras, e a 

Subzona de Conservação o complexo de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce e o 

estuário do Rio Potengi (NATAL, 1994 art21).  

O artigo 21 aproximou ainda instrumentos de gestão das ZPAs como a transferência de 

potencial construtivo, que permite a transferir o potencial construtivo de um terreno 

para Zona Adensável, mediante fórmula de correção, sem que haja transferência de 

propriedade, mediante a “adesão do interessado ao programa de preservação ou 

conservação previsto para a área” (NATAL, 1994, art. 21 §2°).  

Duarte (2011) demonstrou que as ZPAs indicadas no Plano Diretor de 1994 

englobaram, alteraram e acrescentaram áreas às Zonas de Proteção Ambiental 

Rigorosas e Moderadas definidas em 1984, conforme pode-se observar na  Figura 36. 

Nessa figura, foi possível identificar a permanência do zoneamento de proteção 

ambiental na Zona Norte, nos mangues do Rio Potengi e nas dunas e lagoas do Rio 

Doce.  
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Figura 36. Área de interseção entre as Zonas de Proteção Ambiental dos Planos 
Diretores de 1984 e 1994. 

 
Fonte: Duarte, 2011.  
Nota: Base Cartográfica do Plano Diretor de Natal, 1994. Instituto de Planejamento Urbano de Natal. 

Macrozoneamento da Cidade. Natal, 1994. 
42

 

 

É relevante apontar a pertinência da ZPA 9 nos planos diretores, demonstrando sua 

identificação e importância da área ambiental. Contudo, a ZPA 9 teve seu polígono 

georeferenciado apenas no Plano Diretor de 2007 (Lei Complementar 82/07), 

conforme Figura 37, mas permanece com o processo de regulamentação em aberto. 

                                                      
42

A comparação dos mapas não é precisa, devido à falta de coordenadas geográficas (orientação dos 
limites exatos no Plano Diretor de 1984). Contudo, é coerente por apresentar as diferenças e 
proximidades nas identificações das áreas ambientais. 
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Figura 37. Polígono georeferenciado dos limites da Zona de Proteção Ambiental 9 – 
ecossistema de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce.  

 
Fonte: NATAL, 2007. 
Nota: Os pontos amarelos representam as marcações das coordenadas, as linhas vermelhas 
são os limites, que ligam os pontos amarelos para a formação de um polígono. 

2.4.4 A REGULAMENTAÇÃO DA ZPA 9: 2007 A 2017 

A crise econômica por volta de 2008 atingiu o Brasil mais fortemente a partir de 2013 

com a crise política brasileira.  A conjuntura dessas crises incidiu sobre a construção 

civil em fases diferentes. Um primeiro momento ocorreu mediante investimentos em 

obras públicas para realizar a Copa do Mundo 2014 e em programas habitacionais, 

com foco em aquecer o setor de construção. Esse momento reproduziu a construção 

de conjuntos habitacionais em regiões marginalizadas da cidade, reforçando o quadro 

histórico de segregação social e influenciando diretamente sobre a capacidade do 

Poder Público de gerir e expandir horizontalmente as redes de infraestrutura e 

serviços. Nesse contexto, pode-se perceber a ocupação e o crescimento de cidades 

metropolitanas de Natal pelo custo do solo ser inferior a região central, o que 

sobrecarregou o sistema de mobilidade urbana, mesmo com investimentos em 

ampliações rodoviárias.  

Em um segundo momento, houve desaquecimento do mercado da construção e tanto 

as obras públicas quanto as privadas aparecem em menor número nas cidades. Em 
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2017, quando há relatos de melhoras do mercado, ainda se percebe a influência sobre 

os investimentos públicos/privados no setor habitacional, para movimentação 

econômica.  

Embora as obras de mobilidade tenham ganhado destaque para a movimentação da 

economia nesse período de crise e em preparação para a Copa do Mundo 2014, 

muitos desses projetos já estavam previstos para Natal e tinham dificuldade de 

avançar. Com a mudança do Código Florestal em 2012 e com os incentivos financeiros 

para que as obras fossem executadas e finalizadas para a Copa 2014, projetos de 

mobilidade como o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, iniciados em 1996 foram 

finalizados (maio de 2014) na véspera da realização da Copa do Mundo 2014 

(julho/2014). O aeroporto atraiu diversos projetos rodoviários para seus acessos, em 

funcionamento parcial, porém não finalizados (2017). 

Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva destaca que tais intervenções em mobilidade 

tinham como sentido,  

o fortalecimento de coalizões empresariais locais e nacionais, 
fundamentada na presença de obras em espaços estratégicos de 
valorização imobiliária (1), ampliação da base política por meio da 
expressão metropolitana (2), redefinição de antigos projetos sem 
planejamento ou gestão democrática (3), processo com baixa 
transparência e (4) forte comprometimento futuro das contas 
públicas (SILVA, et al, 2013 s.p.).  

É parte desse circuito o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco da Cunha Lima com 

influência direta sobre a dinâmica imobiliária local e sobre a proteção da ZPA 9, pelo 

aumento da valorização imobiliária da área. Cabe lembrar que, segundo o Plano 

Diretor de 2007, o projeto rodoviário que delimita uma ZPA deveria ser transformado 

em uma “via-parque” com características de áreas de lazer, ou seja, um projeto 

rodoviário com uma tipologia diferenciada, justamente como seria o caso da relação 

da Av. Moema Tinoco limítrofe a ZPA 9.  

Retoma-se o conceito visto no Capítulo 1 desta tese de estrada-parque, compreendido 

aqui como via-parque, com base no estudo de Daniele Ribeiro e Jairo Lima (2017 

p.717)  

Estradas parque são vias especiais cujos parâmetros de projeto, construção 
e operação são diferentes daqueles tradicionalmente aceitos e aplicados no 
âmbito da infraestrutura de transportes. Elas adotam critérios ambientais 
como referência e um conjunto de equipamentos, assessórios e serviços 
estranhos àquelas (zoopassagens, telas de proteção, pátios para 
contemplação, portais). Mas além dos equipamentos e serviços especiais, as 
estradas parque requerem um conjunto de atributos que lhes permitam 
oferecer tráfego seguro e confortável (mobilidade) aos usuários. Assim, a 
geometria e o traçado da via com os seus raios de curvatura, inclinações e 
concordâncias, distâncias de visibilidade, devem preservar consonância com 
o ambiente vizinho. Da mesma forma, as dimensões da plataforma: faixas de 
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domínio, faixas de tráfego e acostamentos requerem padronização de 
acordo com a fragilidade ambiental da região.  

Compreende-se que o projeto foi iniciado em 2005, anterior ao Plano Diretor de 2007, 

contudo, a licença simplificada foi emitida em 2013, o que demandou uma adequação 

do projeto. Tal direcionamento do Plano Diretor concorreu ainda com a hierarquia 

rodoviária estabelecida no Código de Obras (2004) quando classificou a Av. Moema 

Tinoco como via Coletora I, cujas características do projeto devem atrair e dar rapidez 

ao fluxo de veículos (NATAL, 2004). Outro fator que distancia a aplicabilidade das 

diretrizes do Plano Diretor é a ausência de um Plano Diretor de Mobilidade Urbana 

(2017). 

Com a expansão do mercado imobiliário na Zona Norte, identificou-se novas 

solicitações de parcelamento do solo, em terrenos inseridos na ZPA 9. Cabe destacar 

que, pela característica de ocupação da área, a pressão é tanto formal quanto 

informal.  

Nesse contexto de transformações e disputas pelo uso e ocupação do solo da ZPA, o 

processo de regulamentação da ZPA 9 foi iniciado, fato que teve forte pressão dos 

proprietários e do mercado imobiliário para a inclusão de potenciais construtivos 

próximos ou iguais as zonas de adensamento básico, desconsiderando, em alguns 

casos, a fragilidade ambiental da área.  

Com o direcionamento de dois anos para a regulamentação das ZPAs, em 2008, a 

SEMURB anunciou, via jornais de circulação local, a contratação do Instituto Brasileiro 

de Administração Municipal – IBAM –, para desenvolver estudos, propostas de 

regulamentação e revisão para as dez Zonas de Proteção Ambiental – ZPA, e outros 

cinco instrumentos urbanísticos (FURUKAVA, 2012).  

Em março de 2010, o IBAM entregou o Produto 4 – módulo urbanístico, contendo a 

minuta de lei para a regulamentação da ZPA 9, realizada pelo IBAM, pela Área de 

desenvolvimento urbano e meio ambiente – DUMA -, e pela Área de Organização e 

Gestão – O&G.  

O relatório apresentou uma justificativa técnica para a regulamentação da ZPA 9, 

contemplando tanto a caracterização da área quanto a inserção na Região Norte, 

quanto as ocupações e as características ambientais. Em seguida propôs o anteprojeto 

de lei, com limite para a ZPA 9, com um quadro de diretrizes urbanísticas de uso e 

ocupação do solo (SEMURB/IBAM, 2010).  

Quando o processo de regulamentação foi iniciado em nível municipal, a legislação 

tinha de responder as diretrizes das leis estaduais e federais. Das leis federais, destaca-

se o artigo 225 da Constituição Federal e o Código Florestal de 1965. 
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Foi definido no Código Florestal de 1965 como preservação permanente: vegetação 

natural situada ao longo de rios ou de outros cursos d´água, variável entre 5 e 100m, 

variando com a largura do curso de água; ao redor de lagoas, lagos e reservatórios de 

água natural ou artificial; em nascentes; em encostas ou parte destas, com declividade 

superior a 45°; nas restingas, como fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangues; 

nas bordas dos tabuleiros ou chapadas (BRASIL, 1965, art.2° e 3°). No artigo 1° institui-

se que “as florestas e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às 

terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, 

exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e 

especificamente esta Lei estabelecem” (BRASIL, 1965).  

Em 2012, houve a revisão do Código Florestal, culminando na aprovação da Lei 

n°12.651/2012. Como a ZPA 943 não teve regulamentação aprovada, de maneira geral 

as diretrizes passaram a serem norteadas pelo novo Código Florestal, que alterou o 

entendimento sobre preservação permanente.  

A discussão do desenvolvimento sustentável, voltado a uma prática de mercado, e 

indicando uma equivalência de importância das florestas e vegetações, com a função 

estratégica das atividades agropecuárias foi inserida no novo Código Florestal44. Além 

disto, a Lei destacou os recursos naturais e solo, como base da agropecuária, que são 

apontados na lei como mantenedores do país nos mercados nacional e internacional 

de alimentos e bioenergia, redirecionando o entendimento de preservação e 

conservação desses espaços, para um tipo de exploração/manejo sustentável (BRASIL, 

2012 art.1°).  

A lei n°12.651/2012 entendeu como manejo sustentável a, 

administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios 
econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de 
sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, 
cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies 
madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, 
bem como a utilização de outros bens e serviços (BRASIL, 2012 
art.3°). 

Dessa maneira, o novo Código Florestal apresentou como objetivo a “criação e 

mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação 

da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas 

sustentáveis. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012)”, reforçando o uso dos recursos 

para potencializar a agropecuária no país (BRASIL, 2012 art.1°). 

                                                      
43

 A lei municipal deve atender ou ser mais restritiva que a lei federal.  
44

II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das 
florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na 
melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do País nos mercados nacional e 
internacional de alimentos e bioenergia  (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012) (BRASIL, 2012 art. 1°). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
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A regulamentação da ZPA 9, como lei municipal, pôde, diante da revisão da lei federal, 

passar a orientar tal processo buscando não apenas a preservação, mas o manejo 

sustentável de seus atributos com direcionamento para agropecuária e energias 

renováveis.  

Mais especificamente, aplica-se a ZPA 9 o que se configurou como de interesse social 

no Código Florestal: a exploração agroflorestal sustentável praticada em pequenas 

propriedades, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente ou 

prejudique a função ambiental da área; a implantação de infraestrutura pública 

destinada a esporte, lazer e atividades educacionais; a regularização fundiária de 

assentamentos humanos ocupados por população de baixa renda em área urbana 

consolidadas (BRASIL, 2012 art. 3°).  

O Código Florestal ainda considerou como empreendimentos de baixo impacto e 

aplicável a ZPA 9: a abertura de pequenas vias de acesso interno, pontes e pontilhões, 

necessária à travessia de um curso d´água, acesso de pessoas a obtenção de água ou à 

retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável; 

construção de moradia para agricultores familiares; exploração agroflorestal e manejo 

florestal sustentável (BRASIL, 2012, art. 3°). 

Todos esses fatores refletem diretamente na maneira de regulamentar a ZPA 9, 

especialmente pelas suas características rurais em áreas urbanas, ser composta por 

trechos de preservação permanente (dunas, rios e lagoas), além de comportar 

atividades agropecuárias por produtores da agricultura familiar.  

Quanto ao diagnóstico, cabe destacar a expansão da área na década de 2000, quando 

descreve que a Zona Norte agregava 36,92% do total da população de Natal, com 

média de densidade maior que a média da cidade (54,85hab/ha para 51,27hab/há, 

respectivamente), com poucos vazios urbanos e tipologia horizontal de uso residencial 

(SEMURB/IBAM, 2010). Esse diagnóstico também apresentou uma comparação do uso 

do solo da ZPA 9 nos anos de 1988 e 2004. Em 1988, a maior parte da ZPA 9 era de 

área cultivada, conforme Figura 38 e 39.Já em 2004, demonstrou um crescimento de 

ocupação por área construída, contornando lagoas e se aproximando do Rio Doce. 

Nesse período, identificou-se significativa redução das áreas cultivadas, Figura 39. 
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Figura 38. Mapa de uso do solo da ZPA 9 
em 1988. 

Figura 39. Mapa de uso do solo da ZPA 9 
em 2004. 

  
Fonte: SEMURB/IBAM, 2010 p. 15 apud 
SOARES, ROSEMBERG. Calazans, 2006.  

Fonte: SEMURB/IBAM, 2010 p. 16 apud 
SOARES, ROSEMBERG. Calazans, 2006. 

 

O relatório apresentou ainda a baixa integração da ZPA 9, registrando difíceis acessos, 

por meio da Av. Moema Tinoco, da Estrada de Jenipabu, da BR101 e Avenida João 

Medeiros Filho. De certa forma, isso conteve o adensamento construtivo para alguns 

tipos e padrões de uso, mas não limitou o adensamento da região, como visto na 

Figura 39. 
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Figura 40. Registro trechos conflituosos para acesso a ZPA 9, em 2009. 

 
Fonte: SEMURB/IBAM, 2010. p.18. 

Quanto às redes de infraestrutura, o diagnóstico da área apontou ausência de 

saneamento, abastecimento de água por meio de poços e das águas da lagoa de 

Extremoz. Cabe ressaltar a contaminação por nitrato, advinda dos dejetos humanos e 

dos conflitos da urbanização sobre a área. O consumo da área para plantio também foi 

um forte contaminante do solo, uma vez que, nesse período, foi relatado o uso de 

agrotóxicos e aditivos químicos (SEMURB/IBAM, 2010). Todas essas atividades e 

ausências comprometem a proteção da ZPA e realizam um processo constante de 

descaracterização dos atributos ambientais existentes.  

Com base na importância da permanência da agricultura familiar medidas foram 

tomadas pelo Ministério Público para que o uso dialogasse com a proteção ambiental. 

Conforme mencionado anteriormente, o Projeto Amigo Verde do Gramorezinho 

reduziu o uso de agrotóxicos sobre a ZPA 9 e potencializou a integração 
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homem/ambiente. Além disto, indicou caminhos sustentáveis de proteção da ZPA 9 

com permanência da população que compõe um contexto social frágil.  

O Plano Diretor de 2007 indicou no mapa de Áreas Especiais de Interesse Social, que a 

AEIS 3 fosse posteriormente delimitada. Essa classificação de AEIS englobaria as zonas 

de segurança alimentar - áreas agrícolas do Gramorezinho e Planalto (NATAL, 2007). 

Sem essa regulamentação, a fiscalização da área se torna mais complexa, embora a 

característica de APP de rios e lagoas permita intervenção do Poder e do Ministério 

Público, como a realizada em parceria com o projeto Amigo Verde. Assim, mediante o 

uso agrícola fortemente presente na região, faz-se relevante a leitura sobre a relação 

desse uso com a conservação e preservação dos recursos naturais da zona no Plano de 

Manejo, além de sua relação com a questão socioeconômica local (SEMURB/IBAM, 

2010 p.25).  

Retoma-se que essas comunidades abastecem os produtos hortifrutigranjeiros de 

Natal, nas feiras livres, supermercados e até no Ceasa e que esses produtores tem 

renda familiar entre um e três salários, o que demonstra uma relação direta das 

propriedades com a produção e o sustento familiar.  

Segundo o diagnóstico, a comunidade da África e o bairro da Redinha exercem forte 

influência sobre a ZPA 9, consumindo dunas e avançado pelo leito do rio doce, mas 

outras atividades também se consolidam ao longo do tempo no local, como o 

aeródromo e a retirada de areia da região para a construção civil e para projetos 

rodoviários. Ao final, o diagnóstico indicou a formação de um Parque Natural 

Municipal, para garantir a preservação de recursos e paisagens, ordenando o uso e a 

ocupação do solo, e descreve “torna-se inadiável a regulamentação ZPA 9 

acompanhada não só de normas legais, mas de um conjunto de ações e programas 

capazes de tratar os impactos negativos da ocupação por moradias e atividades 

agrícolas em terrenos ambientalmente frágeis” (SEMURB/IBAM, 2010 p.40). 

Por fim, o anteprojeto propôs a criação de três subzonas: Subzona de Preservação – 

SP; Subzona de Conservação – SC; e Subzona de Uso Restrito – SUR. A subzona de 

preservação, delimitada em verde na Figura 41 é composta das áreas de “dunas e 

respectiva vegetação fixadora; as lagoas e áreas de entorno situadas abaixo da cota de 

13 metros do nível do mar; faixa de terra lindeira ao Rio Doce; e as áreas que abrigam 

exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da flora e 

da fauna, bem como aquelas que servem como local de pouso, abrigo ou reprodução 

de espécies” (SEMURB/IBAM, 2010, artigo 7° inciso I); a Subzona de Conservação, 

registradas em laranja, compreende “a área da planície fluviomarinha, sujeita à 

inundação, e áreas adjacentes situada no trecho inferior do rio Doce e ainda uma 

porção de terra contígua à Subzona de Preservação (SP), lindeira ao sistema lagunar” 

(SEMURB/IBAM, 2010 artigo 7° inciso II); a Subzona de Uso Restrito, indicada em lilás, 
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abrange “a área que se encontra ocupada ou em processo de ocupação” 

(SEMURB/IBAM, 2010, artigo 7° inciso I).  

Na subzona de preservação, admite-se usos como “pesquisa científica; II ações de 

preservação e/ou conservação ambiental; III ações de recuperação de áreas 

degradadas; IV programas de uso público destinado à educação ambiental”. Considera-

se, ainda, a área total ou parcial da subzona para implementação do parque natural 

municipal. Com essa indicação de uso do solo, a regulamentação dessa área previu a 

remoção das hortas nas áreas de preservação permanente, ou seja, de quase toda a 

área da ZPA 9(SEMURB/IBAM, 2010). Contraditoriamente a essas restrições, são 

liberados os projetos de interesse público e implementação de equipamentos de baixo 

impacto, como usos autorizados na subzona de preservação.  

O artigo 9° tratou da questão fundiária na subzona, indicando que o desmembramento 

só será possível se for realizado para efeito de desapropriação ou doação do 

proprietário para o município do Natal, podendo incidir transferência de potencial 

construtivo (SEMURB/IBAM, 2010). 

A demarcação da subzona de conservação teve como foco preservar a permeabilidade 

do solo, possibilitando o uso agrícola sustentável e atividades recreativas e turísticas. 

Permitiu ainda o parcelamento do solo em cotas de nível acima de 13m, indicando 

reassentamento para as construções existentes para a subzona de uso restrito. A 

proposta não delimitou as áreas de plantio, aconselhando futura demarcação da área 

de produção de alimentos como AEIS 3 (SEMURB/IBAM, 2010).  

Por último, a Subzona de Uso Restrito - SUR. Nessa subzona, cujos usos residencial, 

comercial e de serviço são possíveis, chamou atenção à orientação para o saneamento 

básico poder ser implantado em sistema individual, visto o elevado grau de fragilidade 

ambiental da ZPA 9, a relevância do sistema de águas e as regiões de plantio orgânico. 

Além disto, não há uma orientação temporal ou indicativo de prioridade de 

implantação do sistema público na região.  

Na ausência dos serviços públicos referenciados no caput deste 
artigo, cabe ao empreendedor, às suas custas, ampliar os sistemas 
até o empreendimento ou implantar sistema individual, com projeto 
devidamente aprovado pela concessionária do serviço público de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário e licenciado pelo 
órgão público competente (SEMURB/IBAM, 2010, art.14). 

Esse artigo deu um direcionamento legal para ampliar o adensamento construtivo da 

Zona Norte, com obras consideradas de baixo impacto, mesmo sem a devida 

infraestrutura instalada, se contrapondo ao artigo 4° do Plano Diretor de 2007.  

Cabe destacar na Figura 41 que as áreas registradas como SUR são as áreas do entorno 

das rodovias Av. Moema Tinoco e Estrada de Jenipabu, o que demonstrou a atração 
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dessa infraestrutura ao adensamento e a estruturação urbana na região. O 

prolongamento da Av. Moema Tinoco até a BR-101 tenderá a ampliar essa ocupação 

urbana, mesmo sobre subzona de preservação, caso não seja vinculada a outra 

políticas e práticas de gestão para a área, com foco na questão social e fundiária. 

Figura 41. Proposta inicial de regulamentação da ZPA 9. Subzoneamento.  

 
Fonte: SEMURB/IBAM, 2010. 

 

Em 2011, houve a primeira apresentação dos resultados do estudo SEMURB/IBAM à 

sociedade, em audiência pública no dia três de junho. Naquele momento, o IBAM 

indicou o final de sua participação, passando à SEMURB as responsabilidades sobre as 

próximas etapas. Nessa audiência, a sociedade questionou o Poder Público sobre a 

falta de informações, de transparência e de participação social na construção da 

proposta e requereu, por meio do Ministério Público – MP –, a divulgação dos 

documentos e um prazo de 90 dias para estudá-los. Este foi aceito pela Secretaria 

(FURUKAVA, 2012).  

Após esta audiência, o MP contratou um laudo técnico à UFRN para analisar o 

documento da SEMURB. O MP em posse do laudo, apresentou suas contribuições nas 

audiências do dia 15 de fevereiro de 2012 e 28 de março de 2012 (FURUKAVA, 2012). 

Em março de 2012, o Laudo Pericial solicitado pelo MP foi divulgado, contemplando o 

contexto urbano da ZPA 9, a análise urbanística, paisagística e sociocultural, a 

caracterização físico-ambiental, a descrição da cobertura do solo, a fragilidade 
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ambiental, as áreas de proteção integral, as áreas de risco e em processo de 

degradação, as áreas que necessitam de recuperação, os aspectos normativos – 

diferentes escalas, e as respostas aos 10 quesitos realizados pelo Ministério Público, 

com a síntese da leitura do anteprojeto de lei SEMURB/IBAM de 2010 (MINISTÉRIO..., 

2012; SEMURB, 2012) 

Chamou atenção o mapa de fragilidades ambientais, demarcando ambientes muito ou 

pouco frágeis (Figura 42). Esse mapa colaborou com a leitura da proposta do IBAM e 

de todas as propostas individuais sobre a ZPA 9, com indicação de áreas que o Poder 

Público e a iniciativa privada devem prestar atenção no momento da intervenção. O 

estudo, apoiado em metodologia similar a utilizada nesta tese, como a de Raquel 

Tardin (2008), demarcou as áreas de preservação permanente na região e com isso, 

pode-se identificar que a área de muita fragilidade é menor do que a área de 

preservação, garantindo, no campo legal, maior proteção da área.  

Contudo, a falta de recursos, assim como a ausência de fiscalização e realocação de 

comunidades em áreas risco que ocupam regiões de APP, dificulta a proteção dessas 

áreas, pelo Poder Público. Por conseguinte, em alguns momentos, isso sobrecarrega os 

proprietários privados em manter as propriedades sem construção (pois a legislação 

não permite) e sem ocupações ilegais, o que é constante nessas áreas. 

Figura 42.  Mapa de fragilidade da ZPA 9.  

 
Fonte: MINISTÉRIO..., 2012. 
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Outra análise que chamou atenção foi à identificação de conflitos identificados no 

diagnóstico, resultando em um quadro que apresentou a relação do bairro, atividade e 

ocupação. O Quadro 3 presente no laudo do MP (2010) trouxe ainda o conflito dos 

projetos rodoviários em escala metropolitana, como vetor de crescimento em área 

ambientalmente frágil e que se reflete sobre o consumo da bacia hidrográfica, com 

consequências locais e regionais. O resultado apontou para a falta de diálogo e relação 

entre as políticas públicas que previu uma proteção para aquela área, ao mesmo 

tempo em que por meio de projetos públicos tencionam uma ocupação que 

desconsidera essa proteção.  

Quadro 3. Diagnóstico de conflitos na ocupação da  ZPA 9. 
Bairro  Atividades/ocupações Conflitos 

Pajuçara 
Lagoa Azul 

 

Expansão de loteamentos residenciais nas 
áreas ambientalmente frágeis - dunas e 
margens do Rio Doce e Lagoas 
 

Supressão de vegetação com 
consequente erosão das margens do rio 
e lagoas; 
Cortes e aterros irregulares;  
Desbarrancamentos e deslizamentos; 
Alagamentos; 
Formação de barreiras físicas e visuais 
ao rio e lagoas, com conflitos de 
circulação e acessos; 
Precariedade do sistema de 
infraestrutura viária nas áreas 
ocupadas; 
Precariedade do sistema de 
saneamento e drenagem indicando a 
alta probabilidade de contaminação dos 
cursos d’água por metais pesados 
provenientes dos efluentes urbanos. 

Pajuçara 
Lagoa Azul 

 

Atividades agrícolas Carreamento de agrotóxicos para as 
lagoas e o Rio Doce com consequente 
contaminação hídrica e do solo. 

Redinha 
Pajuçara 

Lagoa Azul 

Deposição de lixo nas APPs Contaminação do solo nas 
proximidades do Rio Doce 

Lagoa Azul 
Pajuçara 

Projeto da Via Metropolitana em áreas 
extremamente frágeis e inundáveis 

Vetor de crescimento em áreas 
ambientalmente frágeis e de grande 
valor cênico paisagístico 

 
Ocupação residencial e atividade agrícola 
em área de transbordamento da Lagoa 
Gramorezinho 

Riscos eminentes de alagamentos e 
contaminação dos cursos d’água 

Redinha 
Lagoa Azul 

Pressão de expansão dos assentamentos 
informais e precários das comunidades 
África, Gramoré e El Dourado sobre o 
campo dunar e cursos d’água 

Risco de deslizamentos e alagamentos 

Fonte: MINISTÉRIO..., 2012. 
 

  

Sobre a minuta de lei, o laudo do MP destacou alguns pontos como: A ausência de 

dados e demarcação das áreas alagáveis acima da cota de 13m; a consideração de 

como será o processo de remoção/relocação das plantações nas áreas que passam a 

ser proibidos esse tipo de uso; a relação entre a regulamentação da APA de Jenipabu e 
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a da ZPA 9 uma vez que alguns usos são permitidos na primeira e proibidos na última, 

como alguns trechos de plantio; Contestação dos índices e prescrições urbanísticas da 

subzona de conservação, como terrenos mínimos de um hectare quando os lotes 

próximos a Av. Moema Tinoco não atendem a esse pré-requisito e estão consolidados 

na área; dentre outros (MINISTÉRIO..., 2010). Além da contribuição do Ministério 

Público, outras foram sendo adicionadas ao processo, inclusive solicitações de 

proprietários ou entes privados.  

Nesse período, o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco estava sendo implementado 

e seu percurso passava por áreas ambientais, públicas e privadas devido ao traçado 

irregular de seus loteamentos e assentamentos, o que, para atender a tipologia de 

uma rodovia coletora demandava grande número de desapropriações e consumo da 

ZPA 9. Durante essa fase, os estudos do Ministério Público embasaram a ação judicial e 

discussões sobre o licenciamento ambiental de um projeto que aterrava lagoa e 

cruzava área de preservação permanente.  

Ainda foram registrados em jornais locais diversos conflitos com a implementação da 

rodovia, dentre eles: a morosidade atrelada às desapropriações para ampliação e 

duplicação da via, a falta de recursos e as intempéries. Para os moradores, a demora 

na finalização das obras resultou em buracos, áreas alagáveis e pouca mobilidade 

(TRIBUNA, 2016).  

Figura 43. Reportagens sobre obras da Av. Moema Tinoco. 

 
Fonte: TRIBUNA DO NORTE, 2014  
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Dentre os efeitos de implementação da rodovia, chamou a atenção do Ministério 

Público o avanço da rodovia sobre trecho de lagoa, resultando no Termo de 

Ajustamento de Conduta45, já apresentado nesta tese. Para realização desse termo, 

outros estudos foram solicitados para a área, dessa vez, com foco sobre as áreas em 

que o sistema rodoviário iria passar. O banco de dados do MP foi o mais completo de 

todos os setores pesquisados sobre o projeto da Av. Moema Tinoco e se divide em 11 

densos volumes – que auxiliarão a caracterização do projeto rodoviário em questão 

(MINISTÉRIO..., 2014).  

Com o termo de ajustamento de conduta assinado em 2014, o entroncamento da Av. 

Moema Tinoco com BR-101 foi executado com o seu novo traçado. Contudo, em 2017 

ainda estava em aberto a duplicação da rodovia, o viaduto de entroncamento com a 

Av. João Medeiros Filho e o trecho da Rua Conselheiro Tristão sobre o Rio Doce. Junto 

a essas etapas não concluídas, faltam ainda executar os equipamentos de serviço, 

como paradas de ônibus e outras estruturas, como as calçadas. 

Durante esse processo, verifica-se que a ZPA 9 foi fortemente consumida, tanto pelo 

Poder Público quanto pelo setor privado. Todavia, com a legislação municipal e 

nacional de proteção ambiental, foi possível resguardar alguns elementos por meio de 

ação do Ministério Público.  

De 2012 a 2014, não foram identificadas discussões propositivas sobre a 

regulamentação da ZPA 9. Em 2015, foi realizado pela SEMURB um estudo das 

características socioambientais e urbanísticas da ZPA 9 para aprofundamento do 

zoneamento apresentado pelo IBAM. Esse estudo trouxe novas divisões às subzonas 

indicadas em 2010, com base nos levantamentos das ocupações existentes sobre a 

ZPA. Foi, então, redefinida a Subzona de preservação, com considerável redução de 

suas dimensões nas proximidades das lagoas no Bairro de Lagoa Azul e de aumento de 

suas dimensões no entorno do leito do rio doce; 6 subzonas de conservação, com 

diferentes prescrições urbanísticas; e três tipos de subzona de uso restrito, resultando 

na figura 44. Cabe apontar a inclusão dos assentamentos/comunidades Gramorezinho 

e El Dourado na proposta.  

Comparado ao zoneamento de fragilidade obtido realizado pelo Ministério Público, 

Figura 42, foi possível observar uma expansão da Subzona de preservação sobre as 

áreas identificadas pelo MP como de alta fragilidade ambiental. Entretanto, foram 

criadas duas subzonas de conservação (SC2 e SC3) sobre região demarcada como 

subzona de preservação pela SEMURB/IBAM (2010) e de muita fragilidade pelo MP 

(2012), com permissividade de construções atingindo potencial acima do verificado no 

diagnóstico da área. Tais subzonas estão inseridas na propriedade da Construtora 

Montana.  Essa flexibilização foi justificada no laudo, por esta possuir uma, 

                                                      
45

 Inquérito Civil n° 06.2013.00006852-0. Portaria N/0008/2013/45ªPJDMA 
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situação similar à SC1, por sua delimitação ser decorrente de 
característica ambiental, se sobrepondo às grandes glebas existentes 
nessa subzona (5,52Ha em gleba de 140,88Ha; e 8.879,01m² no lote 
de 58Ha). A proposta prevê lotes mínimos de 10.000,00 m², 
buscando assegurar a manutenção e conservação da área; O 
coeficiente de aproveitamento real é variável. Sabe-se que em sua 
maior parte o índice é 0 por não haver edificação e 0,07 na porção 
ao longo da Rua Apóstolo Simão. Considerando que do ponto de 
vista ambiental é passível de ocupação (superfície arenosa 
aplainada), foi proposto o C.A. máximo de 0,20. O objetivo foi criar 
uma zona de amortecimento, visando controlar pressão da 
urbanização no entorno da subzona de Preservação (SP). Identifica-
se, ainda, que a porção limítrofe desta subzona ao longo da Rua 
Apóstolo Simão existem edificações com características de ocupação 
ilegal, que acompanham o padrão de ocupação do entorno. Nesta 
pequena faixa, os lotes apresentam dimensões em média de 8,50 x 
15,00 m e o coeficiente real da quadra chega a 0,40. Dado o objetivo 
definido para esta subzona, a proposta que estas ocupações sejam 
retiradas ou se congele a expansão, regularizando somente as já 
consolidadas (SEMURB, 2015 Apêndice III – ZPA 9, p. 4, grifos 
nossos). 

As prescrições para a subzona SC1 estabeleceram um coeficiente de aproveitamento 

de 0.2 e lotes mínimos de 5.000m², o que permite a construção de 1.000m² a cada 

5.000m² de área. Destaca-se que são identificados usos nessa região vinculados à 

lagoa, tais como o balneário Lagoa Azul e outras residências, cuja propriedade adentra 

a área de lagoa. Para a SC2, o coeficiente de aproveitamento é reduzido para 0.1, o 

que permite a construção de 500m² a cada 5.000m². Para SC3 o coeficiente é comum 

ao de SC1, contudo, o lote mínimo passa a ser de 10.000m². Esse potencial aplicado à 

área subzoneada possibilita na SC3 a construção de 12.815m².  

Segundo o diagnóstico apresentado pela SEMURB (2015), o coeficiente máximo 

encontrado sobre essa região foi de 0.7, contudo, na maior parte da subzona é igual a 

zero. Dessa maneira, aponta-se que há uma permissão e indução de aumento 

construtivo na área. A SEMURB denominou essa fração de zona de amortecimento.  

Fator interessante foi a construção de um zoneamento em ilha, cujo acesso rodoviário 

é necessário para efetivação do uso e ocupação do solo, a exemplo da SC4 ilhada por 

uma SP.  Nesse caso, a minuta apontou como possíveis de implementação, “Parágrafo 

único – a supressão de vegetação nativa somente poderá ser autorizada em caso de 

utilidade pública, interesse social e atividade de baixo impacto, conforme Resolução 

CONAMA N° 369, de 28 de março de 2006” (SEMURB, 2015, art 7°).   

Diante desse fator, há permissividade para implementação de rodovias, mas não há 

orientação ou parâmetros construtivos para a mesma. Relevante retomar o artigo 8° 

que proíbe o parcelamento do solo na SP, o que pode direcionar a uma contenção na 
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ocupação do entorno das rodovias inseridas, caso haja fiscalização e permanência do 

parâmetro na regulamentação.   

Figura 44. Estudo de zoneamento para regulamentação da ZPA 9, proposta 
apresentada pela SEMURB em 2015.  

 
Fonte: SEMURB, 2015  
 

Tabela 1. Parâmetros urbanísticos para cada subzona.  

 
Fonte: SEMURB, 2015. 
 
  

Com base nesse novo zoneamento, em 31 de março de 2016, a regulamentação da 

ZPA 9 foi rediscutida em audiência pública (SEMURB, 2016a). Em seguida, foram 

abertos 12 dias para que propostas e contribuições fossem adicionadas ao processo e 
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pudessem ser analisadas. Dentre essas contribuições observam-se empreendimentos 

previstos para a área que, para sua implantação, demandam alteração da legislação. 

Tais empreendimentos suscitam discussões sobre o uso da Zona de Proteção 

Ambiental, a partir da inclusão total do eixo rodoviário da Av. Moema Tinoco ao 

circuito turístico da Zona Norte e sobre o alcance do Poder Público em resguardar a 

proteção da zona diante das pressões que surgem direcionadas pelas próprias 

intervenções públicas. Cabe adiantar que tais projetos pouco consideraram a 

dimensão ambiental e o suporte da infraestrutura local (SEMURB, 2016a).  

Como atribuições após a audiência pública, pode-se identificar que os proprietários e 

investidores na ZPA 9, buscaram modificações no projeto de lei, a fim de compatibilizar 

seus empreendimentos a regulamentação em curso. As solicitações, recebidas em 

2016, após a audiência pública de 31 de março de 2016, que constam no processo n° 

57829/2014-8, variaram desde a mudança de subzona de algumas frações, mudança 

de prescrições urbanísticas e parâmetros construtivos, como o gabarito, até a inclusão 

de usos existentes e projeções de tendência do espaço. 

Dentre os usos destaca-se: a inclusão de parâmetros para incluir projetos habitacionais 

verticalizados por meio do programa Minha Casa Minha Vida e empreendimentos 

habitacionais de interesse social, parque aquático, centros comerciais, liberação de 

loteamentos habitacionais aprovados anteriormente (Loteamento Caiana), mercado 

de alimentos orgânicos, escola de técnicas agrícolas, indústria de beneficiamento de 

alimentos e áreas institucionais. 

As áreas solicitadas são, em geral, próximas aos principais acessos (Av. Moema Tinoco, 

Rua Conselheiro Tristão) e adentram a ZPA 9, em processo de apropriação dos 

recursos ambientais seja por meio do adensamento construtivo, seja por meio de 

ampliação das áreas de plantio, seja pelo uso do recurso da água ou consumo das 

paisagens peculiares da região.   

Registrado em ata da audiência pública (31 de março de 2016), o Advogado Sr. 

Diógenes da Cunha Lima Neto, representante da Construtora Montana, foi o único a 

apresentar um projeto de construção para a área, sendo este um condomínio 

residencial que, segundo o mesmo, não corresponde às prescrições apresentadas para 

a área, mas defendeu “que a implantação do citado empreendimento privilegia 

aspectos culturais como a criação do Parque do Folclore”. Apresenta como justificativa 

o parâmetro densidade, destacando que “embora o empreendimento residencial 

possua coeficiente incompatível com a proposta da Prefeitura, não contrasta com a 

densidade dos bairros de Pajuçara e Lagoa Azul”. Em seguida o Sr. Diógenes 

apresentou um estudo realizado pela Aprove Consultoria que “delimitou a área em 

três Zonas, Zona de Conservação, Zona de Preservação Permanente e Zona 

Residencial” (SEMURB, 2016a).  
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Sobre esse projeto, durante a audiência foi ainda registrado questionamento sobre o 

processo de gentrificação que o mesmo poderia gerar na região. Como resposta, Maria 

Floresia de Souza –Secretária Adjunta que presidiu a mesa – apontou um conceito de 

gentrificação e informou ter sido sugerido que o projeto apresentado pelo Sr. 

Diógenes  

não contemplasse apenas faixa um de renda, entendendo que, a 
população com poder aquisitivo mais elevado possui capacidade de 
trazer mais investimentos para a região, atraindo para o local mais 
infraestrutura e serviços urbanos [...] é saudável, em termos 
urbanísticos, que se mescle as diferentes faixas, pois isso beneficia a 
população de menor renda que já vive na área (SEMURB, 2016a, 
página).  

Sobre tal provocação, o Sr. Diógenes realizou um relato do processo que surgiu como 

um Parque público da Zona Norte que foi transformado em um empreendimento 

privado: 

o projeto previa a doação do terreno que abrigaria o primeiro Parque 
da Zona Norte, sem ônus para Prefeitura, e a parte que fosse 
valorada seria transferido para o proprietário da área. [...] pelo 
momento econômico atual, não seria viável para a Prefeitura manter 
o Parque. Daí surgiu a proposta do Parque do Folclore Nordestino, 
que seja privado, aos moldes do Xplor de Cancun. Mas ainda há que 
estudar uma forma de integrar a população local e fazer com que ela 
participe dos resultados. O sr. Diógenes menciona ainda, que em 
outro empreendimento do qual ele participa em Maxaranguape, os 
empreendedores estrangeiros querem criar dentro do projeto, uma 
escola de cultura e expressões culturais na comunidade. Mas 
infelizmente no projeto apresentado por ele, não foi pensado isso em 
detalhes (SEMURB, 2016a, página).  

Tais falas registram as tendências de expansão do mercado formal de terras para uma 

faixa de renda mais alta, como um processo de expansão da região Leste da cidade 

nesse trecho turístico que a Av. Moema Tinoco vem possibilitar.  Além disto, observa-

se um incremento do adensamento populacional sobre a ZPA 9, com densidade 

equivalente a fração dos bairros de Pajuçara e Lagoa Azul que não estão resguardadas 

pelo zoneamento ambiental.  Cabe frisar que, nesse trecho, não há saneamento e que 

segundo o artigo 16 do projeto de lei, ainda seria possível a instalação de sistema 

privado de saneamento, o que poderia comprometer ainda mais a contaminação do 

solo, uma vez que segundo o Ministério Público, os sistemas individuais de 

esgotamento não apresentam garantia de tratamento final dos efluentes46 (SEMURB, 

2016a).   

                                                      
46

 Um dos documentos que constam no processo n°57829/2014-08 da SEMURB é um protocolo do 
Ministério Público ao Sr. Marcelo Caetano Rosado Maia Batista, de 12 de abril de 2016, que solicita 
atenção quanto ao paragrafo único do artigo 16 que tratou sobre a possibilidade de implantação do 
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No documento que justifica tal projeto47, foi apresentado como sugestões para a 

regulamentação da ZPA 9 que houvesse um aumento da densidade a partir da 

flexibilização dos parâmetros legais para a região demarcada como área residencial, 

possibilitando o que é indicado para empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, tais 

como 12m de gabarito.  

O estudo apresentou justificativas genéricas sobre a relação de aproveitamento da 

infraestrutura com a densidade populacional, aplicando-as comparativamente a uma 

ZPA, em trecho demarcado como de forte fragilidade (MINISTÉRIO..., 2012), sem a 

preocupação com as características peculiares da subzona de preservação, na qual o 

lote está inserido, segundo o projeto de lei (SEMURB/IBAM,2010), conforme Figura 45, 

Figura 46 e Figura 47.  Nesse sentido, o estudo considerou baixa a densidade da ZPA e 

sugeriu que o projeto melhoraria o aproveitamento dos investimentos em 

infraestrutura (SEMURB, 2014).  

Figura 45. Terreno do empreendimento sobre Subzona de Preservação, proposta de 
regulamentação da SEMURB/IBAM, 2010. 

 
Fonte: SEMURB/IBAM, 2010. 
Nota: Alterado para destaque do empreendimento em amarelo, sem precisão georreferenciada. 

  

                                                                                                                                                            
sistema individual de esgotamento sanitário, entre outros pontos, como a preservação da subzona de 
preservação advinda do laudo pericial apresentado em 2012.  
47

 Protocolado dia 12/04/2016 e inserido ao processo n°57829/2014-08.  
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Figura 46. Terreno do empreendimento sobre estudo de fragilidade ambiental do 
laudo do Ministério Público, 2012 

 
Fonte: MINISTÉRIO..., 2012 
Nota: Alterado para destaque do empreendimento em amarelo, sem precisão georreferenciada. 

Figura 47. Terreno do empreendimento sobre Subzona de Preservação, Subzona de 
Conservação 2 e 3, proposta de regulamentação da SEMURB, 2015. 

 
Fonte: SEMURB, 2015. 
Nota: Alterado para destaque do empreendimento em amarelo, sem precisão georreferenciada. 
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Solicitou também que a taxa de impermeabilização fosse de 50% e não 10% como 

previsto no projeto de lei, pois existem mecanismos tecnológicos de permeabilidade 

de água no solo e que o coeficiente de aproveitamento fosse igual ao da zona de 

adensamento básico, lindeira a ZPA. Destacou ainda que o trecho do projeto apresenta 

uma vegetação já devastada e que o local sofre risco de invasão por assentamentos 

precários. Por fim, esse estudo apontou uma adequação ao que foi apresentado na 

audiência pública, reduzindo de quatro para três pavimentos e assim, induzindo a 

implantação de 2.976 unidades habitacionais ao terreno. Para que isso fosse possível, 

sugeriram a alteração de zoneamento de SC3 para SUR2, com alterações urbanísticas 

(SEMURB, 2014 p.823).  

A Figura 48, 49 e Figura 50 são representações do projeto apresentado na audiência 

pública e demonstram o efeito visual e o agressivo adensamento sobre a área. É 

relevante notar que o projeto contribui para a discussão da regulamentação e gestão 

da ZPA 9 e aponta para uma intenção em transformar ZPAs que estão na rota do 

mercado imobiliário em Zonas de Adensamento Básico, sem considerar a questão 

ambiental como um sistema integrado.  

Figura 48. Estudo de zoneamento realizado para projeto com zona residencial, zona de 
conservação e zona de preservação. 

 

Fonte: SEMURB, processo 57829/2014-08, contribuição – ZPA 9 – Área “Moema Tinoco” 
Proprietário: Construtora Montana, Natal, 2016. 
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Figura 49. Proposta de adensamento da zona residencial.  

  
Fonte: SEMURB, processo 57829/2014-08, contribuição – ZPA 9 – Área “Moema Tinoco” 
Proprietário: Construtora Montana, Natal, 2016.  
 

Figura 50. Perspectiva do Projeto. 

 
Fonte: SEMURB, processo 57829/2014-08, contribuição – ZPA 9 – Área “Moema Tinoco” 
propositor: Construtora Montana, Natal, 2016. 
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Essa tendência de ocupação e descaracterização da ZPA 9 pode ser observada em 

outros projetos registrados no processo de regulamentação da ZPA 9 (n°57829/2014-

08), como contribuição após a audiência pública. O terreno conhecido como Vacaria 

dos França, que passa pelas subzonas de uso restrito, subzonas de conservação e pela 

subzona permanente – proposto SEMURB/IBAM (2010), (Figura 51) e em região pouco 

frágil, com trecho do Rio Doce demarcado como muito frágil e em área de APA de 

Jenipabu, no trecho em que a legislação municipal não encontra com o limite de Natal, 

conforme Figura 52.  

Esse empreendimento foi proposto por Francisco Juvêncio da Câmara, com estudo 

técnico de Kyvia Brandão Cavalcanti Gomes – Criative Arquitetura e Urbanismo –, 

solicitando a mudança de subzonas sob a justificativa de consumo do espaço 

ambiental pelo mercado formal de terras, com público alvo primário de renda de 4 a 

10 salários mínimos.  

A família proprietária desta área a mantém livre de toda e qualquer 
invasão a mais de 40 anos. É a primeira grande área situada após a 
ponte com possibilidade de um empreendimento multiuso, haja 
vista, está situada a apenas 6km do bairro de Petrópolis. [...]. 
Finalmente, entende-se de haver a necessidade de empreendimentos 
habitacionais voltados a partir da segunda faixa do programa Minha 
Casa Minha Vida, em virtude da proximidade do centro da nossa 
cidade e da ausência desse tipo de moradia nesta região. 
Infelizmente, a falta de projetos habitacionais fez com que surgissem 
bairros na região metropolitana nos últimos 20 anos, tais como: Nova 
Parnamirim, Parque das Nações, Nova Esperança, dentre outros. [...]. 
Pensando positivamente, a ZPA 9 pode suprir a lacuna da ausência 
de terras com capacidade de suporte para receber 
empreendimentos tão importantes para nossa cidade, [...] (GOMES, 
2016a, processo 57829/SEMURB, 2014, página. Grifos nossos). 

As características do empreendimento demonstram parte do ideário que vem 

enraizado historicamente no desenvolvimento econômico a partir de um projeto 

rodoviário, enquanto a proteção ambiental veio relacionada a ideia de estagnação do 

desenvolvimento e de consumo dos recursos biofísicos diferenciais.   

O planejamento de um projeto ecológico deve observar os princípios 
da função social da cidade que já existiam desde a Carta de Atenas: 
Habitar, trabalhar, circular e recrear. Pretende-se criar uma 
comunidade feliz, uma Feliz-cidade. Desta forma, apresentamos o 
presente projeto com o que entendemos de capacidade de suporte, 
para cada área especifica, dividindo em 04 tipos de usos sendo eles: 
Comercial, institucional, lazer e residencial. [...] Imaginando a Av. 
Moema Tinoco da Cunha Lima, daqui a 5 anos, verificamos a grande 
possibilidade de ser implementado um centro comercial destinado 
a aqueles que ali circulam ou residem. Colado a este, está sendo 
planejado uma casa eventos multiuso pela proximidade com as 
praias da Redinha, Santa Rita e Jenipabu, além de ser um corredor 
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para o litoral norte do estado. Outro empreendimento que foi 
vislumbrado é um parque temático, este, inicialmente tem a previsão 
de ser aquático em virtude da qualidade e abundancia da água 
constante da bacia do Rio Doce (GOMES, 2016a, processo 
57829/SEMURB, 2014, página. Grifos nossos). 

Esse empreendimento solicitou a de ampliação do gabarito de 7,5m para 9,0m em 

trecho que estava previsto o centro comercial; para a área institucional, de lazer e para 

área residencial foi solicitada a transformação de APA e na SP em subzona de 

conservação. A Figura 51 apresenta a localização do terreno sobre proposta inicial de 

regulamentação apresentada pela SEMURB/IBAM (2010).  

Figura 51. Terreno do empreendimento sobre zoneamento ambiental da ZPA 9, 
projeto de lei SEMURB/IBAM, 2010.  

 
Fonte: SEMURB/IBAM, 2010. 
Nota: Alterado para destaque do empreendimento em amarelo, sem precisão georreferenciada. 
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Figura 52. Terreno do empreendimento sobre estudo de fragilidade ambiental do 
laudo do Ministério Público, 2012. 

 
Fonte: MINISTÉRIO..., 2012 
Nota: Alterado para destaque do empreendimento em amarelo, sem precisão georreferenciada.  

 

Figura 53. Zoneamento do empreendimento da Vacaria dos França. 

 
Fonte:  SEMURB, processo 57829/2014-08, contribuição – ZPA 9 – Área “Vacaria dos França”, 
2016. 
Nota: Propositor - Francisco Juvêncio da Câmara, Natal, 2016. 
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O documento identificou ainda que, atualmente, a propriedade tem características 

rurais, mesmo em área urbana, com emprego direto de 20 pessoas e indireto de 80, 

com produção de 3.000L de leite por dia e solicitou que a atividade, considerado como 

uso não adequado à área pelo projeto de lei da SEMURB, permanecesse ativa por dois 

anos após a aprovação da lei. Nesse ponto, tanto a ZPA, em seu contexto de 

regulamentação, indicou alteração dos usos existentes na área para adequação com as 

fragilidades ambientais, quanto o projeto rodoviário que orientou para mudanças de 

uso e ocupação do solo. Assim, a ZPA e o projeto rodoviário são elementos utilizados 

para a (re)estruturação urbana e, nesse caso de maneira conjunta, corroboram para a 

mudança de uso e ocupação e do perfil do usuário da área.  

Diferente dos projetos arquitetônicos e urbanísticos apresentados até o momento, 

que são propostas de ocupação da ZPA, os projetos seguintes estão instalados e alguns 

até aprovados formalmente para a área.  

O loteamento Caiana, pertencente a José da Silva Bastos Filho e representado pela 

Criative Arquitetura e Urbanismo, arquiteta responsável Kyvia Brandão Cavalcanti 

Gomes, solicitou que o loteamento mantivesse as características aprovadas em 1981.  

Assim, o loteamento “não deve seguir os parâmetros urbanísticos inseridos na minuta, 

a qual recomenda lotes mínimos de 1.000m² para a subzona (SUR2), em que está 

inserido” (GOMES, 2016 no processo n°5.7829, SEMURB folha 848). Sugeriu para isso, 

estar inserido na subzona de uso restrito (SR3), com lotes mínimos de 450m², com 

alteração da testada de 15m para 12m, mantendo os demais padrões (GOMES, 2016 

no processo n°5.7829, SEMURB). A partir da Figura 54 foi possível identificar que o 

loteamento compreende uma subzona de preservação, de conservação e de uso 

restrito, e segundo a solicitação, toda ela, com exceção do trecho de rio, pela 

legislação federal, se tornaria subzona de uso restrito.  

Neste caso, conforme apresentado anteriormente (Figura 32 e Figura 33), o 

loteamento não se inseria totalmente no limite da ZPA 9, tal como posto no Plano 

Diretor de 2007. No parecer técnico foi apresentado ainda, como justificativa para 

manter a liberação de construções que  

[...] o princípio da função socioambiental da propriedade, da gleba 
onde foi feito o loteamento Caiana, foi totalmente respeitado no 
momento em que acatou a faixa legal non aedificandi, lotes de 
450,00m², maiores do que o mínimo proposto por legislação federal 
(125,00m²) e até mesmo do lote padrão que vem sendo adotado em 
todo o município de Natal, que é de 200,00m², proporcionando 
assim, menor densidade na região. Além disto, mesmo naquele ano 
de sua aprovação, a porcentagem de área verde disponibilizada foi 
de quase 15%, valor superior ao que vem sendo adotado hoje em 
novos loteamentos, que é de 10% (GOMES, 2016 no processo 
n°5.7829, SEMURB folha 844).  
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Por fim, o parecer apresentou que, durante 20 anos, os lotes foram alienados a 

terceiros e que o remembramento para atender a um lote mínimo de 1.000m² com 

diferentes proprietários remeterá a ações judiciais contra o município (GOMES, 2016 

no processo n°5.7829, SEMURB). 

Segundo mapa de fragilidades realizado pelo Ministério Público, a maior parte do 

trecho está sobre área pouco frágil com exceção do trecho de rio e área de baixo 

relevo (Figura 55).  

Figura 54. Loteamento Caiana sobre zoneamento ambiental da ZPA 9, projeto de lei 
SEMURB/IBAM, 2010.  

 
Fonte: SEMURB/IBAM, 2010. 
Nota: Alterado para destaque do empreendimento em amarelo, sem precisão georreferenciada. 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

Figura 55. Loteamento Caiana sobre estudo de fragilidade ambiental do laudo do 
Ministério Público, 2012. 

 
Fonte: MINISTÉRIO..., 2012. 
Nota: Alterado para destaque do empreendimento em amarelo, sem precisão georreferenciada.  

 

Outras contribuições foram realizadas pela população durante o momento posterior a 

audiência pública (01 a 12/04/2016) que chamam atenção: (1) a correção do artigo 6° 

que determina cinco anos para remoção de usos não autorizados, passando a ser de 

um ano, prorrogável por mais um; (2) a correção das penalidades referidas no artigo 

21; (3) definir o que são áreas de risco e os fatores que remetem a desapropriação; (4 

)definir o que são considerados agrotóxicos; (5) definição de um prazo máximo para a 

conclusão do projeto de recuperação de áreas  degradadas; (6) definir parâmetros 

construtivos para o parque linear do Rio Doce; (7) determinar que toda a Av. Moema 

Tinoco tenha ciclovia ou ciclofaixa e não apenas trechos; e (8) determinar os usos 

possíveis no parque linear. 

Com base nessas contribuições, foram realizados ajustes à proposta da SEMURB de 

2015, resultando em um novo Anteprojeto da ZPA 9 (SEMURB, 2016c). Destaca-se aqui 

a criação de mais uma subzona de conservação, a SC7, no vértice formado pelo novo 

traçado da Av. Moema Tinoco e a BR101, conforme Figura 56. Além disto, foram 

alterados parâmetros construtivos das SC1, 2, 3 e 6 e inclusão de parâmetros para a 

SC7. Dentre essas alterações, destaca-se a ampliação do potencial construtivo, redução 
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de área mínima do lote e a ampliação da taxa de ocupação, destacadas em vermelho, 

na Tabela 2 (SEMURB, 2016c). 

 

Figura 56. Nova proposta de zoneamento elaborada pela SEMURB, 2016.  

 
Fonte: SEMURB, 2016c.  
 

Tabela 2. Novos parâmetros de zoneamento elaborados pela SEMURB, 2016.  

 
Fonte: SEMURB, 2016c. 
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No dia 1 de junho de 2016, foi realizada uma Audiência Pública para resposta as 

contribuições apresentadas de 1° a 12 de abril de 2016. Nessa audiência, ficou definido 

que haveria mais um prazo de 20 dias para contribuições da sociedade, porém seriam 

analisadas apenas pelos Conselhos Municipais e não mais pela SEMURB (SEMURB, 

2016b).   

Em ata, ficou registrado a fala do Advogado Diógenes da Cunha Lima, representante do 

empreendimento da Construtora Montana, que apontou ausência de gestão do Poder 

Público na transferência de dominialidade e fiscalização ou realocações de ocupações 

sobre faixa de domínio da Av. Moema Tinoco, o que influi sobre a implementação do 

projeto de reestruturação rodoviária: “O STJ não indeniza as pessoas que ocupam faixa 

de domínio e que seu projeto é importante para realocar pessoas que moram a 

margem da Av. Moema Tinoco” (SEMURB, 2016b linha 69-71).  

Ademais, registrou-se, em ata, dois tipos de contribuição: no texto da lei e na alteração 

de subzonas. Isso indica que houve alterações com base nessas contribuições na 

proposta apresentada pela SEMURB e que, em caso de novas contribuições ou 

desacordos, haveria um novo prazo (até 20/06/2016), mas que esses documentos 

seriam encaminhados e analisados apenas pelos Conselhos Municipais.  

Durante a audiência destaca-se a fala da Secretária Floresia Pessoa sobre o sistema 

rodoviário na ZPA 9 (SEMURB, 2016b linha 191–198),  

[...] a parte viária também foi analisada e que, a maioria das vias da 
ZPA 9, não possuem continuidade, o que se constitui um problema. 
Desta forma, a Secretaria Adjunta explicou a importância de que os 
projetos propostos para essas áreas sejam submetidos ao setor de 
parcelamento da SEMURB, para que haja uma orientação mais 
detalhada sobre o traçado das vias. Explicou ainda, que esse ponto 
não foi inserido na proposta de regulamentação do anteprojeto de 
lei, pois seria mais adequada sua publicação, em ato administrativo. 

Com base nessa fala, observa-se que houve indicações de ampliação e regularização do 

sistema rodoviário com a proposição de parâmetros para este e para futuras 

ampliações, todavia, postergou a implementação desses parâmetros a um outro 

momento e instrumento.  

Nessa audiência, colocou-se por meio da fala do Advogado Olavo Maia Neto, uma 

discussão sobre o direito ao meio ambiente sustentável e o direto à propriedade, a 

partir da indagação de um proprietário, ao qual representou, sobre o privado assumir 

apenas o ônus da preservação e, segundo o zoneamento proposto, não poder 

construir e explorar a propriedade (SEMURB, 2016b linha 206-211).  

O Sr. Olavo Neto afirma que o proprietário em questão compreende 
a importância da preservação da área, no entanto, não concorda com 
o fato de só existir ônus para ele. De acordo com a fala do Sr. Olavo, 
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existe um conflito entre dois princípios constitucionais relevantes, 
que são o direito a um meio ambiente sustentável e o direito a 
propriedade. Segundo ele, deve haver o equilíbrio entre esses dois 
princípios e alternativas para os proprietários. Finalizando sua 
intervenção, o participante questionou qual encaminhamento está 
sendo dado no sentido de haver o mínimo de compensação e 
respeito ao direito de propriedade. 

Segundo o Sr. Bruno de Menezes Lira, proprietário da região, foi registrado em ata que 

o mesmo “já impediu várias tentativas de invasão à área e a dificuldade de preservá-la, 

questionando se “o reconhecimento do esforço em proteger a área será perdê-la?” 

(SEMURB, 2016b linha 231-233). 

Outras falas, como a da Procuradora e Professora Marise Costa Duarte, esclareceram a 

diferença entre direito à propriedade e direito à construção, enfatizando que as 

características e atributos da área são de tamanha relevância para o sistema de 

reabastecimento da bacia hidrográfica, além de ser protegida por legislação federal, 

sendo prioritária a consideração dos atributos ambientais para o processo de definição 

dos parâmetros construtivos. Cabe ressaltar, nessa discussão, os atributos ambientais 

como ativos no processo de configuração urbana (SEMURB, 2016b).  

A secretária Floresia Pessoa se pronunciou e ficou registrado em ata que a questão 

ambiental é relevante, mas que novas simulações precisam ser realizadas para a 

discussão desses índices sobre a área: 

está ciente da situação do Sr. Bruno, bem como de outros grandes 
proprietários da área, no entanto, apesar da equipe ter a 
sensibilidade e entender a situação de cada um, é preciso seguir a 
legislação, inclusive federal, que trata de áreas de preservação. A 
Secretária Adjunta ressaltou a importância de cada proprietário 
colocar em Audiência pública sua questão, para que a população 
conheça e tenha oportunidade de opinar sobre isso. Esclareceu 
ainda, que as simulações dos índices foram realizadas, e que apesar 
de entender que os índices propostos são restritivos, existem 
limitações que são impostas a área, como por exemplo, a recarga da 
bacia hidrográfica, explicada pelo Sr. Simon. Destacou ainda, que por 
se tratar de uma área ambiental, é impossível não se iniciar os 
estudos por estes aspectos. Explicou que é preciso se realizar 
simulações para se visualizar ou representar esses índices nas áreas. 
Além disso, salientou que as características da área são diversas, 
tanto nos aspectos urbanísticos, como nos aspectos ambientais, 
ressaltando a complexidade da análise da área (SEMURB, 
2016b,página. Grifos nossos). 

Reforçou essa discussão a fala do Sr. Werner Farkatt Tabosa, em nome do proprietário 

Sr. Jorge Dantas, sobre a região próxima a Conselheiro Tristão que abriga um 

aeródromo. Em proposta, não respondida pela SEMURB, desde 2013, o proprietário 

solicitou a impermeabilização de 15% da propriedade para infraestrutura o pouso de 
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aeronaves de pequeno porte e a construção de galpões de armazenamento. Sem 

retorno da SEMURB, a proposta se altera para a criação de um porto seco e 

reestruturação da infraestrutura de pouco existente. O sr. Werner Tabosa expôs ainda 

que “a dificuldade em preservar a área e as recorrentes tentativas de invasão” e 

finaliza sua fala colocando que espera a viabilidade de construir de forma que seja 

contemplada a preservação, mas que também seja contemplada a sustentabilidade de 

um empreendimento. Pois a área é constantemente invadida” (SEMURB, 2016b linha 

278-281).  

A secretária Floresia indicou reconhecimento de que os proprietários mantinham a 

área e a técnica Karitana Maria de Souza Santos indicou que as propostas fossem 

direcionadas ao CONCIDADES para serem analisadas, adicionadas novas contribuições 

e posicionamentos à proposta da SEMURB. O que remeteu a um processo 

participativo, mas, ao mesmo tempo, conflituoso, dando a entender que o 

CONCIDADES poderia priorizar o direito de construir sobre a preservação/conservação 

da ZPA, ao partir do pressuposto que as construções garantem a preservação da área 

(SEMURB, 2016b).  

O advogado Diógenes registrou ainda que o baixo diálogo remeteu a ocupações como 

a AEIS em expansão no entorno da Av. Moema Tinoco, não existente em 2005. Para 

arquiteta Josenita Dantas os proprietários defenderam o uso e o direito de construir e 

edificar, com parâmetros e ocupações que descaracterizam a área e que a proteção 

ambiental se constitui como contribuição a sociedade. Segundo Floresia Pessoa, o 

projeto representado pelo sr. Diógenes concebe uma ocupação de 10.000 pessoas 

sobre a SC3 (nas proximidades das lagoas no bairro de Lagoa Azul) e que tal ocupação 

é quase igual a população existente atualmente em toda a ZPA 9 (12.345 pessoas) 

(SEMURB, 2016b). 

É essencial reforçar que a região não apresenta sistema de saneamento básico, mesmo 

sendo uma região de reposição do aquífero que abastece a cidade. Além disto, o 

projeto de lei autoriza a instalação de sistema de tratamento privado para o 

empreendimento, de difícil fiscalização.  

Aponta-se com essa discussão que a ZPA 9 tem a maioria das propriedades sobre 

dominialidade privada e que sua proteção partilha de responsabilidades públicas e 

privadas. Cabe à pública gerir e fiscalizar usos, ocupação e consumo dos atributos 

biofísicos da ZPA, dentre outros; e ao privado seguir as normativas e leis, assim como, 

manter e garantir a proteção ambiental dentro de seus terrenos.  

Cabe para tanto, aos proprietários privados conter os acessos sobre suas propriedades 

a fim de barrar os avanços de assentamentos informais e o consumo de matéria prima 

(areia, madeira, água) por terceiros. Por sua vez, alguns proprietários não garantiram 

esse controle afetando diretamente a proteção ambiental, sem que houvesse um 



130 
 

controle por parte do Poder Público. Esse fato levanta dois alertas, tanto a 

dependência do poder privado em preservar seus terrenos, esperando pelo poder 

público, quanto a ausência de gestão do poder público na fiscalização da ZPA 9 

independente do domínio da propriedade. Assim, a ausente ou limitada atuação do 

Poder Público na gestão da ZPA 9 ampliou a dependência pelo privado para a 

preservação da área. 

Isso intensificou o processo de pressão do mercado imobiliário e dos proprietários 

para a alteração dos usos e ocupações do solo da ZPA 9, o que remete a uma 

descaracterização do solo ambiental.  

Após a audiência foram inseridas novas contribuições – Plano Urbanístico Ltda, com 

ampliação da área de ocupação; Dr. João Batista Machado Barbosa, representando 

Daniel Lira, com sugestão em relação a metodologia baseada na geomorfologia, 

adotada pela Secretaria; Jorge Eduardo Campos Melo Dantas, com solicitação de 

alteração de prescrições urbanísticas, elaborada pelo geólogo Werner Farkatt; Kyvia 

Brandão Cavalcante Gomes, para alteração de parâmetros construtivos; e do 

Ministério Público reiterando o zoneamento proposto no laudo, em especial as áreas 

classificadas como Subzona de Preservação (SP), com foco na SC2, SC3 e SC7 (SEMURB, 

2016d).  

O Plano Urbanístico proposto pela CONSULTTE Meio Ambiente & Projetos, foi 

resultado de um estudo realizado pelo geólogo Robson Henrique Pinta da Silva, sobre 

uma área 31.593,83m², que ainda não havia aparecido nas discussões sobre a 

regulamentação da ZPA 9. Nesse estudo, o autor identificou que não há impedimentos 

ambientais para que o terreno seja incluído em subzona de preservação, com exceção 

do trecho do rio doce e da planície de deflagração (SEMURB, 2016d).  

A solicitação apresentada pelo Dr. João Batista sugere: uma mudança nas prescrições 

urbanísticas da SC2, SC3 e SC7, com base no estudo de outras ZPAs na cidade, para 

ampliação dos índices construtivos; que o zoneamento não produzisse ilhas 

circunscritas por subzonas de preservação, pois isso promoveria uma ocupação ao 

longo dos acessos que tenderiam a ser implantados para dar suporte aos novos usos 

instalados, além de que isso induziria a conurbação entre as zonas e a 

descaracterização das unidades protegidas; a criação de um parque municipal ao longo 

da subzona de preservação; a definição de como será aplicada a transferência de 

potencial construtivo na ZPA 9 (SEMURB, 2016d).  

O documento apresentado pelo Sr. Jorge Eduardo Campos, foi uma análise 

geoambiental simplificada, vinculada ao processo 70813/2012-11-SEMURB, que 

tratava da reforma do Clube Aeronáutico e Construção de um Porto Seco, na ZPA 9. 

Nesse documento, houve uma solicitação para alteração do zoneamento proposto 

pela SEMURB na subzona de preservação para possibilitar a recuperação da pista de 
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pouso e de hangares para as aeronaves (contemplando uma área de 4,93ha) e para a 

construção de um Porto Seco (8,36ha) compreendendo 17% da área total de um 

terreno de 83,90ha, cujo proponente é o proprietário (Figura 57). Segundo o laudo da 

SEMURB, toda área se encontra como SP e para o Ministério Público parte da área se 

está definida como de alta fragilidade ambiental e outra parte está marcada como de 

baixa fragilidade ambiental, coincidente a parte do trecho do empreendimento. 

Segundo o parecer técnico apresentado pelo proprietário, a gleba tem áreas de 

preservação e outras que permitem o uso como de conservação (SEMURB, 2016d). 

Figura 57. Localização da gleba do aeródromo sobre o zoneamento proposto pela 
SEMURB, 2016c. 

 
Fonte: Tabosa, 2016 (15 junho de 2016) apud SEMURB, 2016d.  

Figura 58. Entorno da gleba em análise.  
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Fonte:  Jorge Dantas, 2017 apud SEMURB, 2016d. 

Cabe apresentar que o processo acima mencionado apresentou outros documentos 

que apontam a criação de uma Reserva Particular de Patrimônio Natural – RPPN – e 

região de mudança do subzoneamento para regularização do uso do aeródromo 

(Figura 57).  
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Figura 59. Solicitação de uso e compensação com a criação de um parque particular.  

 
Fonte: Tabosa, 2016 (15 junho de 2016).  

 

Já em 2017, a solicitação do grupo foi de modificação de criação da SC8, reduzindo a 

região de SP, conforme Figura 60, sem a criação de um parque, apenas induzindo uma 

preservação ambiental.  

Destaca-se ainda, que no processo/solicitação que foi protocolado 
junto a SEMURB no ano de 2013, o proprietário do imóvel, o Sr. Jorge 
Dantas, manifestou o interesse em transformar toda a área 
remanescente da gleba (cerca de setenta hectares) em uma RPPN 
como um sendo uma medida compensatória e de mitigação dos 
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Impactos Ambientais gerados pelo o Empreendimento. Entretanto, o 
maior pleito para esta solicitação será a Preservação Ambiental de 
toda a área remanescente, que apresenta um forte apelo 
paisagístico, Página 3 de 17 estampado por um belíssimo campo de 
dunas, entrecortados por lagoas interdunares e uma frondosa 
vegetal nativa (SEMURB, 2016d). 

Para a definição do polígono da SC8, o parecer apresentou uma análise 

sedimentológica da gleba, marcação dos limites da franja de dunas e das regiões que 

não se enquadrariam como preservação ambiental permanente. Neste sentido, os 

atributos socioambientais foram utilizados para consolidação de um uso do solo 

existente e em expansão, mas com tipologia diferente do que estava sendo solicitado 

para área até então (habitação, serviços e usos institucionais).  

Figura 60. Solicitação de inserção de subzona para atender ao Aeródromo, próxima a 
rua Conselheiro Tristão. 

 
Fonte: Tabosa, 2017. Carta anexada ao processo 70813/2012-11-SEMURB em 8 de maio de 
2017 apud SEMURB, 2016d. 

A solicitação apresentada por Kyvia Brandão Gomes foi de alteração das prescrições 

urbanísticas, com ampliação dos índices de construção da SC3 para que se 

adequassem ao projeto habitacional simulado.   
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errro 

Figura 61. Imagens do projeto proposto sobre a SC3. Criative Arquitetura e 
Urbanismo, 2016. 

 
Fonte: CRIATIVE ARQUITETURA E URBANISMO, 2016 apud SEMURB, 2016d.  

 

A solicitação apresentada pelo Ministério Público, anexada para discussão no 

Conselho, reitera a proposta de subzonas de preservação, apresentada pelo MP 

anteriormente, requerendo para tanto, a retomada das subzonas SC2, SC3 e SC7 como 

SP.  

Considerando o objetivo das Zonas de Proteção Ambientais, “a 
conservação dos ecossistemas e da biodiversidade deve ser 
considerada como prioritária no momento do zoneamento e da 
regulamentação”, conforme o artigo 17 do Plano Diretor de Natal, ei 
Complementar 082/2007, o Ministério Público verifica a necessidade 
de retificação no zoneamento proposto no Anteprojeto de Lei da ZPA 
9 (Versão revisada em 2016), em especial, nas áreas delimitadas 
como SC2, SC3 e SC7. Segundo os estudos ambientais realizados no 
Laudo Técnico da UFRN/FUNPEC (Implicações ambientais e 
urbanísticas decorrentes da Proposta de regulamentação da Zona de 
Proteção Ambiental 9 (ZPA 9), Município de Natal, RN. 2012), as 
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referidas subzonas estavam incluídas nas áreas de proteção integral, 
consequentemente, delimitadas como Subzonas de Preservação, que 
apresenta características ambientais mais adequadas às áreas. 
Consta ainda, que as referidas áreas possuem cobertura vegetal 
classificada como restinga arbustiva, considerada integrante do 
Bioma Mata Atlântica (art. 2º da Lei Federal nº 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006) (MINISTÉRIO..., 2016 apud SEMURB, 2016d, 
página. Grifos nossos). 

Além desta solicitação, o MP realizou uma leitura do texto, evidenciando questões de 

competência legal e fragilizações quanto à legislação federal.  

O Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – CONPLAM –, 

realizou uma reunião no dia 16 de agosto de 2016, quando foi constituída uma 

Comissão Relatora para a análise da minuta da lei de regulamentação da ZPA 9. A 

comissão analisou desde o processo IBAM/SEMURB de 2010 até a proposta fechada 

até junho de 2016, com a inclusão para análise das contribuições realizadas nos dois 

momentos de discussão 2012 e 2106 (CONPLAM, 2017). Após a criação da Comissão, 

apenas em 2017 houve uma discussão sobre a ZPA 9 no Conselho.  

Como resultado dessa comissão, em 28 de março de 2017 o CONPLAM entregou um 

relato e parecer final sobre o processo de regulamentação da ZPA 948, com destaque 

para indicação de alteração do zoneamento, ampliando a proteção em parte dos 

trechos e melhoria de redação indicando “lotes das SURs, lindeiros a Av. Moema 

Tinoco da Cunha Lima, deverão obrigatoriamente, ser acrescidos em 2m ao recuo 

frontal para a citada avenida” (CONPLAM, 2017, página). Na modificação da 

Regulamentação, observa-se a exclusão da SC2, com a justificativa da abrangência do 

corredor interdunar inserido na SP. Dessa maneira, resumiu suas alterações, expostas 

no quadro 4.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
48

 A comissão foi composta de quatro membros: Ana Adalgisa Dias Paulino (Representante da FIERN), 
Ieda Maria Melo Cortez (representante do Governo do Estado do RN), Manoel Matias Filho (Sindicato 
dos Sociólogos do RN) e Ruth Maria da Costa Ataíde (Representante da UFRN).  
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Quadro 4. Resumo das contribuições do CONPLAM no processo de regulamentação da 
ZPA 9.  

 

Fonte: CONPLAM, 2017. 

 

Após este momento, ainda houve modificações no corpo do texto, conforme Ata do 

CONPLAM do dia 11 de abril de 2017, que realizaram a votação do que seria mantido 

no Anteprojeto e o que seria alterado, segundo o CONPLAM. Destaca-se nesta ata 

(214ª Reunião Extraordinária do colegiado) que: (1) foi aprovada a inclusão da SC8 ao 

zoneamento da ZPA 949, com as mesmas características e prescrições da SC7; (2) foi 

mantida a SC2 e SC3 conforme proposto pela SEMURB, assim, não foi aprovada a 

proposta do próprio CONPLAM em inserir a SC2 como SP e mudar as prescrições 

                                                      
49

 Proposta apresentada pelo conselheiro Werner Farkatt, mesmo geólogo que coordenou os estudos 
para o Aeródromo, que resultou na inclusão da SC8 no processo de regulamentação.  
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urbanísticas da SC3; (3) O artigo 20 foi suprimido do corpo do anteprojeto; (4) os 

gabaritos propostos pela SEMURB foram mantidos; e (5) foi aprovada a solicitação de 

ampliação da taxa de ocupação50 (20%) e de permeabilização (80%) para a SC1 e SC7. 

Não há um mapa final com os encaminhamentos do CONPLAM, mas a Figura 60 é a 

mais próxima do zoneamento aprovado, conforme acompanhado na última ata do 

CONPLAM. O processo de regulamentação continuou em aberto até o fim da coleta de 

dados dessa tese, em dezembro de 2017.  

Verificou-se, nesse processo, áreas em que o mercado pressionou para alteração no 

potencial construtivo. A reunião dessas áreas iluminou forte influência do projeto de 

prolongamento da Av. Moema Tinoco no processo de ocupação da ZPA 9. Com a 

abertura dessa rodovia, especialmente após sua conexão com a BR-101 em 2014, 

houve uma maior integração rodoviária e a população da Zona Norte passou a 

considerar esse trecho como percurso para acessar a BR-101, a ponte Newton 

Navarro, as demais regiões administrativas do município. Dessa maneira, não apenas a 

BR-406, mas também a Av. Moema Tinoco se tornaram fortes vetores de atração de 

tráfego.  

  

                                                      
50

 Proposta realizada pelo conselheiro da FECOMERCIO.  
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2.5 A FRAGILIDADE SOCIOAMBIENTAL E AS TRANSFORMAÇÕES E 
TENDÊNCIAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA ZPA 9  

O crescente adensamento construtivo da ZPA 9 acompanhou o processo de ocupação 

da Zona Norte, com algumas ressalvas para as áreas de preservação permanente, e se 

deu principalmente pela tensão de ocupação de solos mais baratos pelo mercado 

formal e informal de terras. Segundo Silva (2003), os loteamentos responderam a uma 

demanda por habitação e a Zona Norte de maneira geral, passou a receber a 

população de baixa renda, que não tinha acesso ao solo do outro lado do rio.   

A horizontalidade da região não conteve seu adensamento populacional, que quase 

duplicou dos anos 1990 (123.446 habitantes) a 2000 (244.743 habitantes), contudo, a 

renda média da população foi inferior a um salário mínimo (0,92 salários mínimos). Em 

2010, a região abrigava 37,77% da população natalense e a projeção de crescimento 

até 2027 se mantem em constante crescimento (SEMURB, 2017).  

Mantendo o crescente adensamento, de 2000 a 201651, a população dos bairros de 

Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha tiveram taxa de crescimento populacional de 1,94, 3,53 

e 3,85, respectivamente, acompanhando o crescimento do adensamento da Zona 

Norte que foi de 2,35, contra o crescimento negativo da Zona Leste (-0,08) (IBGE, 

2016). Esse crescimento está associado ao custo do solo e a implantação da 

infraestrutura, como fator de atração do adensamento e consequente ocupação da 

ZPA 9.  

Nesse período, a ocupação da ZN se deu fortemente nos bairros da Redinha e 

Pajuçara, ligados as rotas turísticas, com acessos facilitados pela Ponte Newton 

Navarro (2000)52 e que contemplam a ZPA 9, aqui em estudo. O bairro de Lagoa Azul, 

com limite sul com a Estrada de Jenipabu, conservou as características rurais e de 

região de plantio, devido em parte à baixa acessibilidade à área, uma vez que a Av. 

Moema Tinoco, até 2014, era uma via carroçável, de difícil deslocamento. Mesmo 

assim, nota-se um crescimento do assentamento Gramorezinho, no entorno das 

Lagoas da ZPA 9.  

                                                      
51

 Em 2016, o bairro de Lagoa Azul tinha 68.523 habitantes; Pajuçara, 73.440 habitantes; e a Redinha, 
21.049 habitantes.    
52

 Duarte (2011 p.243) descreveu: “A construção da Ponte Newton Navarro não ocorreu sem que 
houvesse algumas reações contrárias por parte do Ministério Público (Federal e Estadual), ASPOAN e de 
alguns cidadãos que ajuizaram ações judiciais; onde, dentre questões diversas, foi alegado o 
comprometimento à paisagem local e ao patrimônio histórico do Forte dos Reis Magos e entorno (alínea 
i do inc. II do art.21 do PD/94, posteriormente denominada ZPA-7) e danos ambientais ao estuário do 
Potengi (alínea a do inc.II do mesmo artigo 21, denominada ZPA-8 em momento posterior). Inexistindo 
decisão de mérito favorável aos autores, foi construída aquela obra viária que, contudo, não deixou de 
suscitar manifestações no sentido de sua sobreposição à paisagem do Forte dos Reis Magos, 
considerada minimizada em razão da imponência daquela Ponte”.          
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A Figura 62, de ocupações na ZPA 9, apontou, em termos de dominialidade, que as 

propriedades existentes na ZPA 9 são em maioria privadas e que alguns remanescentes 

públicos dos loteamentos, foram consumidos pelos assentamentos, que configuram 

grande parte da ocupação construtiva no local. Esse conflituoso consumo dos espaços 

acabou por ocupar áreas verdes e consumir de maneira aleatória áreas livres, fossem 

elas públicas ou privadas. 

Já na década de 2010, Identificou-se (SEMURB, 2014; MINISTÉRIO..., 2014; DUARTE, 

2011) uma forte pressão imobiliária para ocupação da ZPA 9, intensificado na década 

de 2000, com colaboração da implantação da ponte Newton Navarro e anúncio do 

projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco.  

A Figura 62 apresenta as propriedades sobre a ZPA 9 e sua continuidade para além dos 

limites da Zona. Essa figura indicou que 15 grandes proprietários detêm a escritura de 

grande parte do solo da ZPA, o que levou a compreender o potencial de transformação 

dos terrenos privados. Cabe retomar que parte desses proprietários solicitaram a 

ampliação do potencial construtivo sobre suas propriedades durante a 

regulamentação da ZPA. Em alguns casos, observou-se que essa solicitação buscou um 

coeficiente de aproveitamento equivalente a uma zona de adensamento básico, 

indicando uma tendência de avanço da área urbanizada sobre a ZPA, interferindo 

diretamente em sua identidade socioambiental.  

Na ocupação na ZPA 9, foram evidenciados conflitos fundiários que refletem na gestão 

do solo e na proteção ambiental. As grandes glebas marcadas na Figura 62 como 

“terrenos privados com perspectiva de empreendimentos” são áreas pouco 

adensadas, cuja contenção no avanço dos assentamentos informais, por um lado, 

possibilitou a proteção da área ambiental.  

Por outro, foi identificado no processo de regulamentação da ZPA 9 uma forte pressão 

desses proprietários para a ampliação do potencial construtivo dos lotes, equiparando-

os ao potencial básico do município (1.2), assim como, uma tendência à mudança dos 

usos e ocupações da ZPA. Mesmo sem o processo de regulamentação da ZPA 9 ter sido 

finalizado (2017), há evidências de que o potencial construtivo dessas grandes glebas 

foi ampliado, possibilitando trechos construtivos, mesmo que com menor potencial do 

que solicitado pelos proprietários.  

Identificou-se também que há um processo continuado de transformação da Zona de 

Proteção Ambiental, cuja ocupação cresceu intensamente por meio de assentamentos, 

conforme período analisado, 1984 a 2017. Esses assentamentos estão ligados a um 

contexto histórico de difícil acesso a terra, em especial aquela dotada de infraestrutura 

e a uma região que foi ocupada inicialmente por granjas e sítios. Esse contexto aliado 

as características hídrica da ZPA 9 possibilitou a esses assentamentos a prática da 

produção hortifrutigranjeira.  
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Essa produção, por um lado consome áreas de vegetação e demandam 

regulamentação específica para evitar fragilização ambiental e acompanhamento 

sobre a proibição do uso de agrotóxico. Por outro lado, a produção da agricultura 

familiar, com ampliação do cultivo orgânico, manifestou-se como um forte potencial 

de integração homem/ambiente, de fixação da população de baixa renda com um 

sustento, além de reduzir distâncias entre a produção e o consumidor, o que em 

promove uma diminuição de custos de deslocamento e uma melhor qualidade de vida 

nas cidades. Assim, com a devida técnica, voltada à área de fragilidade ambiental, esse 

uso potencializa a proteção econômica e socioambiental sustentável da ZPA 9.   

Cabe apontar a relevância desse espaço ambiental para a população em 

vulnerabilidade social que habita esses assentamentos, tendo assim acesso à moradia 

e a fontes de renda e alimento. Dessa maneira, destaca-se o forte potencial da 

agricultura de subsistência e familiar na inclusão de populações fragilizadas pelo 

processo histórico de expansão da cidade do Natal, marcado pela segregação 

socioespacial.  

Identificou-se ainda como potencial da ZPA 9 a paisagem de dunas, rio e lagoas tanto 

para o uso de lazer local e atividades turísticas, quanto para aproximação da relação 

homem/natureza. As paisagens, estruturadas nos espaços livres existentes na ZPA 9, se 

vinculam ao contexto paisagístico que envolve a APA de Jenipabu, o que reforçou o 

contexto metropolitano da ZPA 9, já identificado por sua localização limite de 3 

municípios diferentes. Dessa maneira, as áreas livres e paisagens peculiares da ZPA 9 

funcionam como forte elo entre o local e o metropolitano, do contato do homem para 

com a natureza, ampliando o sentido de pertencimento. 
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 Figura 62. Mapa de ocupação da ZPA 9, com relação a Av. Moema Tinoco, 2017. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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As diversas ocupações sobre a ZPA demandam uma rede de infraestrutura de suporte. 

Quanto a isto, destaca-se que a região da ZPA 9 não é atendida pela rede de 

saneamento básico, embora receba água encanada e energia elétrica. A ausência de 

saneamento na região é forte fator de contaminação do lençol freático e pode 

comprometer a qualidade da água de abastecimento de parte da Zona Norte.  

Compreendeu-se ainda que pelo perfil conflituoso de ocupação do solo houve uma 

demanda por regularização fundiária e por uma política habitacional de interesse 

social específica para a ZPA 9. Nesse sentido, políticas e projetos sobre a ZPA 

demandam consideração das especificidades locais, em especial a partir do Plano 

Diretor de 2007 que registrou essa zona como uma área especial de interesse social – 

AEIS -, de segurança alimentar. Contudo, após a aprovação do Plano Diretor pouco se 

identificou de avanço quanto à regulamentação da AEIS.  

Ao observar os processos históricos de ocupação e frágil capacidade das redes de 

infraestrutura de suporte, constatou-se que embora a dimensão ambiental da ZPA 9 

seja relevante, esta, por si só, não garante sua proteção. Frente a isto, cabe apontar a 

permanência das estruturas de proteção da ZPA 9 nos planos diretores demonstrando 

seu reconhecimento social na instância de planejamento, como uma das medidas que 

garantiram algum nível de proteção. Mesmo com esse avanço, na regulamentação da 

ZPA 9 notou-se um vazio de parâmetros construtivos para infraestruturas, assim como 

a ausência da inclusão de projetos existentes nas discussões registradas em atas e na 

estrutura das minutas de lei. Todavia, tais infraestruturas apresentaram forte 

influência na alteração de usos e ocupações do solo na ZPA. 

Com base nessas constatações foi elaborado o mapa de fragilidade socioambiental 

(Figura 63) delimitando áreas de fragilidade ambiental, fragilidade social, edificações 

existentes e terrenos privados com perspectiva de empreendimento. Evidenciou-se 

nesse mapa cinco trechos exemplares que coincidiram quatro dos cinco pontos 

delimitados às margens do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco. Demonstrou-se 

assim, o encontro de diferentes conflitos socioambientais na ZPA que tiveram forte 

contribuição dessa infraestrutura pouco considerada como elemento construtivo nas 

instâncias de planejamento.   

O recorte 1 foi o local em que o projeto rodoviário cruzou e descaracterizou uma 

fração do complexo de dunas e do rio Doce, alterando as belas paisagens que se 

integram a APA de Jenipabu. Essa região é ocupada por loteamento, com sobreposição 

de assentamento, com perspectiva de ampliação do potencial construtivo. O recorte 2 

é próximo ao encontro do antigo traçado da Av. Moema Tinoco com o projeto 

rodoviário da avenida. Essa região apresenta uma elevada quantidade de espaços 

livres às margens da avenida, vinculado a trechos de dunas, planície fluvial e 

intercalada com assentamentos e hortas. Nessa região observou-se uma projeção do 
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mercado imobiliário de fora dos limites da ZPA para dentro, apresentando-se uma área 

atrativa para o mercado imobiliário.   

No ponto 3, 4 e 5 foram observados assentamentos sociais, tais como Eldorado e 

Gramorezinho e terrenos com perspectivas de empreendimento em trechos de lagoas. 

Sobre as perspectivas de empreendimentos em grandes propriedades identificou-se a 

tendência de aumento do potencial construtivo no processo de regulamentação da 

ZPA 9. Além disto, essa região é representativa na produção hortifrutigranjeira. O 

trecho 5 é uma região de baixo adensamento com largas áreas vegetadas e aberturas 

visuais para as lagoas e rio Doce. 

Nos cinco trechos constatou-se um processo intenso de transformação do uso e 

ocupação do solo, assim como de alteração da paisagem ambiental, afetando atributos 

socioambientais e elementos de identidade da ZPA 9, às margens do projeto da Av. 

Moema Tinoco. O Capítulo seguinte tomará como base essas informações para 

caracterizar o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, analisar seus efeitos sobre a 

ZPA 9 e compreender a consideração dos atributos socioambientais nas diferentes 

fases do projeto rodoviário.  
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Figura 63. Mapa de zoneamento e conflitos socioambientais na ZPA 9.  

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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CAPÍTULO 3. CARACTERIZAÇÃO, CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO 
PROJETO RODOVIÁRIO DA AV. MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA SOBRE 
A ZPA 9 

Esse capítulo se propõe a analisar a influência dos atributos socioambientais no 

projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco e, destes, na transformação do uso e 

ocupação do solo, no período de 1984 a 2017. Nesse percurso, serão considerados 

principalmente o planejamento, a luz dos planos diretores e as transformações do uso 

e ocupação do solo. 

O capítulo se estrutura na contextualização de planos e projetos urbanísticos em Natal, 

até chegar a Av. Moema Tinoco. Em seguida parte para a caracterização do projeto 

rodoviário com base no: traçado e sua inserção no suporte biofísico e socioambiental 

da ZPA 9, nas características do projeto rodoviário, na escala de intervenção e nas 

desapropriações. Logo após, apresenta-se o contexto histórico dos projetos 

rodoviários em Natal, passando pelo licenciamento e a implantação do projeto 

rodoviário da Av. Moema Tinoco até 2017.  

Após a caracterização, parte-se para a evolução urbana da ZPA 9, em especial nas 

proximidades do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, quanto ao planejamento, à 

evolução do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco e das transformações de uso e 

ocupação do solo.  

Para análise do projeto rodoviário serão considerados os princípios de acessibilidade 

universal; priorização do transporte não motorizado sobre o motorizado; priorização 

do transporte coletivo sobre o individual; e, equidade no uso do espaço público. Assim 

como serão considerados os princípios de proteção, conforto, prazer e funcionalidade, 

com base na capacidade da estrutura do projeto de reunir e dispersar pessoas; 

integrar ou segregar espaços; caracterizando o projeto ou trechos dele como ativo e 

interativo ou inativo e monótono (GEHL, 2013). Esse capítulo encerra com quadro 

síntese dos efeitos do projeto rodoviário sobre as ZPAs. 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO DOS PROJETOS RODOVIÁRIOS EM NATAL 

Com base nesse direcionamento destaca-se o contexto urbanístico e ambiental dos 

projetos rodoviários em Natal, quando até o final do século XIX, a cidade era 

indissociável do ambiente natural, percebendo a ação do homem como parte desse 

todo ambiental e não apenas sobre ele, de acordo com Angela Lúcia Ferreira, et al 

(2008). Dessa maneira, “a preocupação com os mananciais, com as dunas, com o solo, 

com a paisagem natural, com o rio, com a praia e como as qualidades e adversidades 

das condições climáticas foram alguns dos temas centrais e determinantes das 

intervenções realizadas em Natal *...+” (FERREIRA, et al, 2008 p.29).  
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Para Marise Costa de Souza Duarte (2011), os projetos de crescimento da cidade do 

Natal, durante quase todo o século XX eram dissociados dos interesses da população 

mais pobre da cidade e fragilizavam recursos ambientais existentes no meio urbano. 

Restava a população a ocupação de áreas afastadas desses centros de crescimento e 

infraestrutura. Nesse contexto, houve uma progressiva ocupação da Região Norte para 

receber a população que não se enquadrava financeiramente nos bairros de elite que 

emergiam no sentido Leste-Sul. Assim, a Zona Norte se consolidava com formação de 

espaços de exclusão urbanística, sob conhecimento e até direcionamento das políticas 

de Estado (SILVA, 2003). 

Cabe apontar que mesmo que os atributos ambientais tivessem sido considerados nos 

projetos, eles não foram tratados como parte de um território social e econômico, que 

apresentava conflitos e respondia a diferentes escalas e agentes que atuavam em sua 

produção (FERREIRA, et al, 2008). Dessa maneira, ao desconsiderar a dimensão social e 

a espacial, os projetos colaboraram para a formação de espaços de pobreza, que 

consumiam por sua vez, áreas mais afastadas desses investimentos e de menor 

interesse imobiliário, tais como os espaços frágeis ambientalmente.  

Destaca-se entre os projetos que tiveram maior ênfase na cidade: o arruamento da 

Cidade Nova, em 1901; o Plano Geral de Sistematização de Natal – 1929; e o Plano de 

Expansão de Natal ou Plano Saturnino de Brito – 1935, que possibilitou o saneamento 

da cidade à época. Todos esses projetos tiveram concentrada implementação na Zona 

Leste da cidade, não sendo considerada a Zona Norte, do outro lado do Rio, também 

pelo baixo adensamento populacional nessa época.   

Apesar do destaque dado aos planos e projetos urbanísticos da época, os projetos em 

mobilidade urbana colaboraram fortemente na transformar das características de uso 

e ocupação do solo. Contudo, limitados como projetos de engenharia, não discutiam a 

dimensão urbanística e o espaço, embora influíssem diretamente sobre ele e sobre o 

estilo e organização do cotidiano dos cidadãos.  

Das obras em mobilidade que influíram estruturalmente sobre a morfologia urbana e 

adensamento da Zona Norte nesse período se destacam a ponte de ferro para ferrovia 

sobre o Potengi (1916), a instalação da Estrada de Jenipabu, a instalação da Av. João 

Medeiros Filho (1952), conhecida como Estrada da Redinha. No caso da implantação 

da estrada de ferro, em 1916, foi identifica atratividade para se ocupar a Zona Norte, 

mesmo que de maneira precária, também pelo aumento de sua conexão com a Zona 

Leste de Natal e outros municípios do Estado (BORBA, 2014; MEDEIROS, 2011). Boa 

parte da população segundo Gabriel Leopoldino Paulo de Medeiros (2011 p.107)  

dependia dos serviços do trem ou trabalhava nas oficinas ferroviárias 
e isso foi um dos principais fatores para a formação de um núcleo de 
casas que, posteriormente, daria origem a toda uma ocupação que se 
desenvolveria e nas décadas subsequentes daria origem à Zona Norte 
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de Natal. O direcionamento da expansão urbana após a travessia do 
rio também apenas foi possível graças à implantação da ponte 
metálica [...]. Portanto, além de ter importância primordial no 
processo de estrutura intra-urbana de Natal durante o período da 
primeira metade do século XX, as estruturas ferroviárias também 
representariam um papel incisivo na expansão da cidade nos anos 
seguintes à Segunda Guerra Mundial.  

Para Adriana Carla de Azevedo Borba (2014), entre o século XIX e início do XX, as 

estradas e as linhas férreas foram amplamente solicitadas para escoamento da 

produção do estado, assim como as rodovias. Contudo, a construção da estrada de 

ferro no Rio Grande do Norte foi uma solução importada e, por falta de adequação ao 

clima e características ambientais locais, teve um elevado custo e letárgica 

implantação, não atendendo aos percursos de considerável escoamento da produção. 

Dessa maneira, começou-se a considerar no final do século XIX, início do século XX, o 

vínculo desse modal com o sistema hídrico de estradas e de rodovias para conectar o 

Rio Grande do Norte (BORBA, 2014). 

A evolução urbana da Zona Norte está ainda relacionada aos atributos biofísicos 

ambientais que contribuíram para seu desenho, para a formação do cinturão que se 

soma a APA de Jenipabu, realizando uma barreira ambiental. O Rio Potengi, divisa 

natural entre o lado Norte e o lado Sul, Leste e Oeste da Cidade, colaborou para uma 

limitada integração geográfica e social com as demais regiões administrativas (SILVA, 

2003).  

Duarte (2011) relatou que, a partir de 1935, em especial a partir de 1940, houve um 

aumento de obras de infraestrutura na cidade, pelo incremento imobiliário e pela 

crescente demanda por habitações, especialmente para atender ao aumento 

populacional, temporário, advindo dos militares para a Segunda Guerra e, 

permanente, da migração campo-cidade ocorrida pela seca e “em razão da política de 

incentivos trabalhistas do Governo de Getúlio Vargas” (DUARTE, 2011 p.21).  

A instalação da João Medeiros Filho (antiga estrada da Redinha), em 1952, possibilitou 

a conexão entre Igapó e Redinha, abrindo a Zona Norte para um mercado de terras, 

que transformou a até então zona rural de Macaíba em uma região de investimentos 

imobiliários (SILVA, 2003). Assim, a produção do espaço urbano natalense que se deu 

entre 1940 e 1960 ocorreu por meio de parcelamentos privados do solo, para a 

produção de unidades habitacionais, fazendo surgir um mercado de terras na cidade e 

a formação de núcleos de população de baixa renda (DUARTE, 2011) e o sistema 

rodoviário se tornou uma peça fundamental nesse processo. Para Silva (2003 p.57), 

Neste contexto, a periferia se expandiu cada vez mais, consumindo as 
áreas rurais e fazendo “par” com os loteamentos populares, 
transformando-se no loci por excelência da população mais pobre. A 
segregação espacial passou a ser uma marca das capitais brasileiras, 
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com bairros bem definidos em termos de classes sociais e tipo de 
moradia. 

Quanto ao uso e ocupação do solo, verificou-se que, do Plano de Saneamento de 

Saturnino de Brito de 1935 até 1968, com o Plano Serete, a cidade cresceu com 

progressiva ocupação do solo, sem que houvesse um acompanhamento das redes de 

infraestrutura e equipamentos urbanos. Com um olhar sobre a Zona Norte, percebeu-

se um crescimento da população de baixa renda, sem suporte ou ordenamento urbano 

para tais áreas, refletindo na crescente ocupação de áreas de fragilidade ambiental.  

As ocupações no período se davam por meio da construção de loteamentos e 

parcelamentos privados, o que aferiu posteriormente um traçado pouco contínuo a 

Zona Norte (SILVA, 2003). Nota-se uma proximidade desses loteamentos das vias 

estruturantes, como a João Medeiros Filho e a BR-406, que acompanhava a linha 

férrea. Essa relação das construções com a estrutura rodoviária se deu principalmente 

pela proximidade territorial dessa região com São Gonçalo do Amarante e do 

afastamento e divisão geográfica com Natal por meio do Rio Potengi, gerando 

dificuldade de estabelecimento de limites entre os municípios.  

A ocupação no que se tornaria a ZPA 9 era, portanto, rarefeita, com a presença de 

sítios e áreas de granja. A Av. Moema Tinoco era carroçáveis, com traçado orgânico 

para permitir acesso a essas propriedades, encerrando quase na altura da Estrada de 

Jenipabu.   

Como avanço, o planejamento até 1968 buscou construir uma imagem para a cidade, 

quando foram considerados aspectos paisagísticos e a criação de parques urbanos, 

com a inserção de instrumentos de controle de gabarito para preservação de 

paisagens relevantes (DUARTE, 2011). Por outro lado, os planos e projetos até 1968 

potencializaram conflitos socioambientais, sem que os mesmos conseguissem 

relacionar os beneficiamentos das infraestruturas ao desenvolvimento socioambiental 

da cidade. Reforçou e induziu, assim, a marginalização da população de baixa renda, 

que ocupou locais com baixa infraestrutura e áreas de fragilidade ambiental, não 

apenas com intuito de moradia, mas também para retirar os recursos para sua 

sobrevivência.  
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO RODOVIÁRIO DA AV. MOEMA 
TINOCO DA CUNHA LIMA 

O projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco da Cunha Lima, em toda sua extensão 

cruzou e margeou a ZPA 9, no sentido noroeste e está inserido entre os bairros da 

Redinha, Pajuçara e Lagoa Azul, na Zona Norte de Natal.  

Figura 64. Paisagens da ZPA 9 vistas no traçado do projeto rodoviário da Av. Moema 
Tinoco. 

 
Fonte: SEMURB, 2014. Fotocarta. Arquivo pessoal, 2017. Imagens da área. 
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A duplicação da avenida teve registro de início em 2005, com convênio firmado entre 

município, estado e Federação. O convênio foi encerrado em 2011 e, em 2012, a 

responsabilidade da obra passou do município de Natal para o Estado do RN, por meio 

da Secretaria de Infraestrutura do Estado do RN. Os recursos previstos inicialmente, 

cerca de R$ 89 milhões, foram provenientes do Pro-Transporte (Caixa Econômica) e do 

Pro-Investi (Banco do Brasil). Em 2017, quem assumiu o projeto foi o Departamento de 

Estradas e Rodagens – DER.  

Com cerca de 8Km, tem conexão com a Av. João Medeiros Filho em dois pontos: na 

rota original da Av. Moema Tinoco (RN-304) e no anel viário proposto no projeto 

rodoviário, T1, em roxo na Figura 99. De acordo com o acesso em implantação, o 

projeto rodoviário segue do anel viário para a rua Conselheiro Tristão, trecho T2, em 

amarelo na Figura 64, incorporado ao novo percurso da Av. Moema Tinoco (Figura 99).  

Nesse percurso, com pouco mais de um quilômetro, o projeto rodoviário cruza a 

Comunidade da África, demarcada no Plano Diretor como uma área especial de 

interesse social, passa nas proximidades do aeródromo, margeia propriedades 

hortifrutigranjeiras e descortina as belas paisagens das dunas da APA de Jenipabu, até 

atravessar dunas e a vegetação do leito do Rio Doce.  

Para atravessar o rio, o projeto reduziu a diferença de 13m de desnível topográfico de 

uma margem à outra, por meio de desmonte de dunas e de cobrimento do leito do rio, 

com uso de bueiros metálicos com 2m de diâmetro. Ao chegar ao outro lado, o projeto 

atravessa quatro quadras de propriedades privadas, uma delas conhecida como 

Vacaria dos França e, por meio de rotatória, encontra o eixo original da Av. Moema 

Tinoco.  

Nos próximos 3Km de extensão, o projeto rodoviário segue o eixo original da avenida, 

T3, em magenta na Figura 65 inserindo três novas rotatórias. Esse trecho tem conexão 

com a Estrada de Jenipabu (que leva a Barra do Rio Ceará Mirim) e com o interior da 

Zona Norte, pela Av. Mar do Norte. T3 apresenta o maior adensamento construtivo 

nas margens da Av. Moema Tinoco, passando nas proximidades dos loteamentos 

consolidados desde a década de 1970, como o Novo Horizonte e de assentamentos, 

como o sítio Pajuçara. Esse trecho se encerra na rotatória que permite acesso a Av. 

Tocantínia, marcada em rosa na Figura 65. A avenida Tocantínia cruza a Zona Norte da 

Av. Moema Tinoco até a RN406 (São Gonçalo do Amarante), que se conecta a RN-106 

(Macaíba).  

Com pouco mais de 2.743Km o último trecho, marcado em vermelho na Figura 65 

atravessa uma área de lagoas, do assentamento Gramorezinho e de uma área que 

concentra parte da produção hortifrutigranjeira da Zona Norte, até chegar a BR101. 

Nesse trecho, as diversas fragilidades ambientais influenciaram no traçado do projeto 

rodoviário da Av. Moema Tinoco, especialmente em 2014, a partir da assinatura do 

Termo de Ajustamento de Conduta motivado pelo Ministério Público.  
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Figura 65. Subdivisão dos trechos existentes no Projeto Rodoviário da Av. Moema 
Tinoco. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017 com base da Secretaria de Infraestrutura do Estado, 2015.  
 
 

Os trechos T2 e T3 tem configuração de faixas duplas variáveis entre 6,5 e 7m de 

largura em cada sentido, com uma ciclovia no centro (3m de largura) e, em alguns 
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trechos, faixas exclusivas para ônibus de 3,5m para cada lado. Nos trechos de faixa 

exclusiva, identifica-se a inserção de ilhas de “plataforma de embarque e desembarque 

para usuários de transporte coletivo com 3,5m de largura e 65m de extensão, 

possuindo cada uma quatro abrigos em estrutura metálica”53(RCA, 2010). Considera-se 

nessa implantação a sinalização tátil e a pavimentação em concreto simples com 

rebaixamento de acesso as vias mediante rampas de acessibilidade (RCA, 2010). O 

mesmo material e tratamento se aplica aos passeios, sem muitas informações sobre os 

equipamentos de suporte à funcionalidade dos mesmos. 

O projeto rodoviário apresentou a mesma característica tipológica do projeto da Av. 

Tocantínia e a mesma configuração independente das características dos trechos que 

cruzam – áreas de fragilidade socioambiental, trechos urbanizados e densamente 

construídos. Existem calçadas em toda essa extensão, em ambas as laterais, de 1,5m 

de largura ( 

Figura 66. Perfis dos projetos rodoviários no Eixo das Fronteiras e no Prolongamento 

da Moema Tinoco até a BR101. 

). Em trechos com parada de ônibus, a caixa total da via (incluindo a calçada) sai de 

cerca de 27m de largura para 34m. Cabe relembrar que T2 acolhe uma AEIS e um 

trecho de fragilidade ambiental e, em T3, o adensamento construtivo é elevado, o que 

remete a um elevado número de desapropriações.  

No trecho – T4 – em vermelho na Figura 65, o projeto rodoviário assume faixas simples 

e acostamento, em ambos os sentidos de deslocamento, com 14m total. Nesses 14m, 

1,5m de cada lado é destinado a calçadas, conforme  

Figura 66. Perfis dos projetos rodoviários no Eixo das Fronteiras e no Prolongamento 

da Moema Tinoco até a BR101. 

.  

 

  

                                                      
53

 O Relatório de Controle Ambiental de 2010 contemplava o projeto da Av. Tocantínia, passando pela 
Av. Moema Tinoco, passando pela rua Conselheiro Tristão até chegar a João Medeiros Filho. Não 
contemplava assim, o trecho da Av. Tocantínia até a BR101 – trecho de lagoas.  
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Figura 66. Perfis dos projetos rodoviários no Eixo das Fronteiras e no Prolongamento 
da Moema Tinoco até a BR101. 

 
Fonte: MINISTÉRIO..., 2017 vol. 1. 

 

São consideradas obras complementares ao projeto de engenharia rodoviária: 

revestimento vegetal para taludes e ajardinamento de plataformas e canteiro central; 

iluminação pública no canteiro central e nas plataformas; proteção ambiental 

mediante manutenção e recuperação das áreas de empréstimo de jazidas de solo, 

caminhos de serviço e canteiro de obras; relocação de postes de rede de distribuição; 

implantação de semáforos de botoeira em cada plataforma de embarque e 

desembarque para travessia segura da via (RCA, 2010).  

Ao observar o entorno, quanto ao contexto e os atributos socioambientais da ZPA 9, 

registra-se que a região possui uma bacia hídrica emergente, com diversos trechos de 

alagamento que impõe limites à funcionalidade do projeto rodoviário da Av. Moema 

Tinoco, em especial pela imposição do traçado sobre trechos de baixa topografia. Além 

disto, a baixa infraestrutura local e da Região Norte demanda um suporte diferenciado 

do sistema de drenagem para abranger tanto as lâminas superficiais coletadas pela 

impermeabilização do solo no projeto, quanto para coletar águas provindas de outras 

regiões sem drenagem. Nesse sentido, o projeto de drenagem remete a inclusão de 

terrenos para abrigar lagoas de captação.  

Cabe apontar que, com a baixa infraestrutura dos bairros que abrigam a ZPA 9 e o 

projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, essas intervenções de drenagem contribuem 

tanto para a funcionalidade da via, como para a ampliação da acessibilidade a lotes, 
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melhorando a qualidade de vida dos moradores ao mesmo tempo em que cria um 

campo propício para atuação do mercado imobiliário na região. Sem que haja ações 

socioambientais interligadas, e em paralelo, essas transformações podem subsidiar 

novos formatos de uso e ocupação do solo, que induzem a mudança do perfil de seus 

usuários, empurrando conflitos sociais para outras regiões ambientais, de solo mais 

barato e/ou com baixa infraestrutura.  

Nesse mesmo contexto de desconsideração da dimensão socioambiental local, 

induzindo a uma sobrecarga na estrutura funcional do projeto rodoviário, a largura da 

rodovia incentiva aumento de fluxo de automóveis e velocidade, alterando as 

características de via local para uma via coletora e até arterial. Nessa mudança, as 

estreitas calçadas em ambas as laterais desconsideram a lógica de Via-parque prevista 

no Plano Diretor e do próprio uso local, em que as pessoas consomem a avenida como 

trecho de passagem, com predominância pedonal. Destaca-se que mesmo com a 

existência de áreas exclusivas de parada de ônibus, não se identifica uma equitativa 

distribuição de espaço, criando apenas áreas de refúgio para não atrapalhar o fluxo de 

veículos.  

A existência de uma ciclovia no canteiro central trouxe ao projeto uma linguagem mais 

inclusiva sobre esse modal, embora demonstre pouca fluidez para o ciclista acessar os 

equipamentos e serviços ao longo do trajeto. Nesse formato, a ciclovia funciona mais 

como área de passeio e lazer do que como relevante meio de deslocamento. Segundo 

dados da Oficina Consultores (2007), o bairro de Pajuçara tem elevado índice de 

circulação interna com bicicletas, cerca de 900 viagens/dia54.  

Cabe destacar que, no Relatório de Controle Ambiental (2010) do projeto rodoviário, 

as leis e normas utilizadas foram listadas para que a leitura do projeto fosse facilitada. 

Contudo, ao se tratar do projeto rodoviário os documentos são tratados como 

documentos internos, sem número de leis específicas. Foram eles: Defensas 

rodoviárias; diretrizes básicas para elaboração de estudos e projetos rodoviários; 

instruções de proteção ambiental nas faixas de domínio e lindeiras das rodovias 

federais.  

A Av. Moema Tinoco é prolongamento da BR-304, porém, com características de via 

local, com diversos pontos de parada e conflitos socioambientais próprios. As 

normativas apontadas pelo estudo são da década de 1970 e de 2000. Eram destinadas 

a execução de um projeto de engenharia para vias expressas, com considerações a 

essas dinâmicas locais apenas no ponto em que afetam a implantação da via, tais 

como desapropriação e estratégias para vencer barreiras naturais.  

                                                      
54

 No RCA foi informado que, das 93 linhas de ônibus que operavam em Natal, 40% utilizavam o Eixo-
Fronteira e a Av. Moema Tinoco, com 1.909 viagens diárias. Destaca-se aqui a relevância do sistema 
cicloviário para a região.  
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Um exemplo disto pode ser percebido na elaboração do projeto de desapropriação nos 

projetos de engenharia rodoviária dentro das diretrizes básicas para elaboração de 

estudos e projetos rodoviário, anexo B19/2006, em que não há indicação de pontos 

para discussão do traçado da rodovia e da mudança de características quando em 

trechos sociais complexos e frágeis (BRASIL, 2006).  

As instruções de proteção ambiental para arborização e paisagismo (2005) indicaram 

que as estradas poderiam causar impactos ambientais com repercussões diretas. 

Todavia, partem da ideia de que as áreas já são degradadas e que a via poderia 

colaborar com sua recuperação como medida compensatória à supressão da 

vegetação. Aponta ainda a faixa de domínio e as áreas lindeiras como pontos de 

preservação do patrimônio paisagístico e como elementos que reconstituem 

corredores ecológicos.  

Destaca-se que as considerações dos atributos ambientais nessa norma servem de 

apoio para o funcionamento rodoviário, seja na contenção de taludes ou para ao longo 

da rodovia “priorizar os maciços vegetais de grandes volumes, por serem mais 

significativos, em locais intermitentes nas tangentes longas, contribuindo para reduzir 

a monotonia, bem como nas imediações das curvas, para combater os efeitos da 

oclusão visual” (BRASIL, 2005 p.8). A tabela 3 traz orientações para o projeto 

paisagístico no entorno de rodovias.  
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Tabela 3. Orientações para o projeto paisagístico em faixa de domínio de rodovia. 

 

Fonte: Brasil, 2005.  

 

Os relatórios dos projetos rodoviários baseiam-se nas normas urbanísticas que pouco 

interferem na elaboração do projeto rodoviários. Diante disto, o RCA (2010, p.164) 

constatou que: “os condicionantes físicos, biológicos e antrópicos, assim como o 

enquadramento do Eixo-Fronteiras, na Av. Moema Tinoco e da Rua Conselheiro Tristão 

na legislação ambiental e urbanística, conforme especificações descritas neste 

relatório, não apresentam restrições a sua implementação e operação”.  

Com relação à Av. Moema Tinoco, observa-se esse mesmo contexto uma vez que o 

projeto de engenharia rodoviária atende a ampliação do fluxo e aumento da 
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velocidade dos automóveis, atendendo as normas para construção de vias expressas 

federais (BRs), em uma escala metropolitana. 

O projeto rodoviário integrou o anel metropolitano de mobilidade possibilitando 

conexão do litoral sul com o litoral norte, nova rota de acesso a BR-101 e ao aeroporto 

localizado no município de São Gonçalo do Amarante. A inserção de um novo 

aeroporto, junto ao anel rodoviário, ao qual a Av. Moema Tinoco está inserida, 

contribui para uma mudança no sentido do interesse e investimentos do mercado 

imobiliário, concentrado até então, no eixo Sul – Parnamirim, para o sentido da Zona 

Norte, influenciando sobre a ocupação da ZPA 9.   

A ausência de regulamentação da ZPA 9, durante a fase de planejamento e projeto 

rodoviário da Av. Moema Tinoco (década de 2000 até 2017), demonstrou que os 

índices e prescrições urbanísticas previstos no Plano Diretor não atingiram a dimensão 

do projeto rodoviário como rede de infraestrutura e projeto de engenharia rodoviária.  

Tal projeto respondeu assim, a uma justificativa de utilidade pública e à escala 

metropolitana de mobilidade e não à proteção ambiental ou às características 

socioambientais da ZPA 9.  

Assim sendo, a dinâmica socioambiental local apresentou um uso mais intenso de 

pedestres, com diversidade de pontos de parada, além de toda sua extensão estar 

localizada sobre a zona de proteção ambiental 9, cruzando áreas de elevada fragilidade 

ambiental, como o rio doce, contudo, o projeto rodoviário não contemplou tais 

variações e intensidades de uso (MINISTÉRIO..., 2014).   

Enquanto se verificavam entraves na regulamentação e revisão das ZPAs, os projetos 

em mobilidade foram estimulados e acelerados por meio do Programa de 

Aceleramento do Crescimento – PAC –, com foco na realização do Megaevento Copa 

do Mundo 2014. Isso potencializou o distanciamento entre a dinâmica socioambiental 

local e escala metropolitana do projeto rodoviário. 

A Figura 67, destaca a Av. Moema Tinoco nesse contexto metropolitano de 

Mobilidade, apontando suas conexões com vias internas (Av. das Fronteiras e Estrada 

de Jenipabu), com o anel rodoviário da Zona Norte (Av. João Medeiros Filho, Av. 

Moema Tinoco, BR101 e BR 406 (Tomaz Landin) e com o anel rodoviário metropolitano 

(BR101 – rodovia longitudinal norte-sul; BR304 rodovia diagonal (noroeste-sudeste 

que liga a Mossoró e Fortaleza; BR406 – Natal a Macau; BR226 transversal que leva ao 

interior do estado). 
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Figura 67. A ZPA 9 no contexto do Projeto de reestruturação viária da RMNatal. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
Nota: Base nos dados Rio Grande do Norte-PEDS ( 2007). 

 

Isto posto, é possível concluir que o referido projeto é parte estrutural do vetor de 

transformação da Zona Norte. Destaca-se ainda por: (1) apresentar um potencial de 
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transformação para o mercado imobiliário turístico da Zona Norte; (2) percorrer uma 

diversidade cênico-paisagística, com cenários de orla marítima e lagoas; (3) pelo 

traçado atravessar as riquezas de recursos naturais, em especial as fontes naturais de 

água da região; (4) por estar localizada em um trecho urbano, com características 

rurais, com forte produção de hortaliças; (5) ocupar uma região de forte interesse do 

mercado imobiliário para o processo de verticalização; (6) cruzar três bairros com 

mancha urbana de interesse social (Redinha, Pajuçara e Lagoa Azul) e que concentram 

população de até três salários mínimos; e (7) atravessa a Zona de Proteção Ambiental 

9 e a APA de Jenipabu.  

Cabe observar o processo de licenciamento ambiental do trecho 04, em que o projeto 

passou por região de lagoas, considerado de alta fragilidade ambiental, com diferentes 

resultados na relação atributos socioambientais e projeto rodoviário.  

3.2.1 LICENCIAMENTO DO PROJETO RODOVIÁRIO DA AV. 
MOEMA TINOCO SOBRE A ZPA 9 

Em 21 de junho de 2013, no Diário Oficial, foi divulgado o pedido da SIN para o IDEMA 

de licença ambiental para realização da obra (NATAL, 2013). Diante desse fato, o 

IDEMA solicitou o posicionamento do Núcleo de Unidade de Conservação (NUC) sobre 

o trecho do prolongamento da Av. Moema Tinoco que supostamente se encontrava na 

APA de Jenipabu (IDEMA, 2013 in MINISTÉRIO..., 2017 f. 90).  

A análise realizada pelo setor de Geoprocessamento informou que o projeto 

rodoviário ocupava Áreas de Preservação Permanentes (APP), nos termos da Lei 

12.651/12 (Código Florestal), que o empreendimento passava por duas Subzonas da 

APA de Jenipabu e apresentava deslocamento entre o mapeamento e as imagens 

fornecidas pelo empreendedor (IDEMA geoprocessamento, 2013 apud MINISTÉRIO..., 

2017, f. 78).  

O parecer do NUC teve como posicionamento, com base nas informações do 

geoprocessamento, que a obra se encontra sobre a Unidade de Conservação, contudo 

a Av. Moema Tinoco em si, não estava inserida. A SEMURB, por sua vez, analisou 

segundo o Plano Diretor de Natal e certificou que “o trecho do projeto Pró-transporte, 

correspondente ao prolongamento situado entre a Av. Tocantínia e a BR101, possuía 

quase a totalidade de sua extensão contida na ZPA 9, exceto um pequeno trecho no 

limite da zona que é de Adensamento Básico” (SEMURB, 2013 apud MINISTÉRIO..., 

2017, f. 99).  

Como no entroncamento com a BR-101, o projeto rodoviário apresentou alças sobre o 

município de Extremoz, na margem esquerda do Rio Doce. O município, então, 

certificou que segundo o Plano Diretor (Lei Complementar n° 493/06), todos os usos 
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são permitidos, mediante licenciamento e indicou que a obra se solicita licença 

ambiental e urbanística (EXTREMOZ, 2013 apud MINISTÉRIO..., 2017, f.101).  

Em formato de ofício endereçado à SIN, o município de Extremoz destacou ainda que 

na imagem apresentada nos documentos enviados para análise a divisa municipal não 

correspondia à estabelecida em lei e no mapa do IBGE. Nesse sentido, o parecer 

indicou que o limite entre os municípios se dava pelo percurso do Rio Doce. Ainda 

segundo o ofício, as alças de entroncamento com a BR-101 encontravam-se no projeto 

geométrico apenas no território de Extremoz, mas compartilham o território de Natal, 

Extremoz e São Gonçalo em diferentes frações (EXTREMOZ, 2013 apud MINISTÉRIO..., 

2017, f.102). 

Com base nessas informações, o Parecer Técnico55 do IDEMA relatou que a obra “tem 

como finalidade a ligação entre as comunidades locais e importantes vias de acessos 

como, Ponte Newton Navarro, avenida João Medeiros Filho, avenida das Fronteiras e 

BR101, proporcionando assim melhor mobilidade e bem comum para a comunidade 

local” (IDEMA, 2013 apud MINISTÉRIO..., 2017, f.103). Destacou ainda que o parecer 

foi realizado para o trecho da Av. Tocantínia à BR 101, com 2,7Km, pois já existia um 

processo de licenciamento referente à duplicação da Av. Conselheiro Tristão com a Av. 

Moema Tinoco até o entroncamento com a Av. Tocantínia. 

O Parecer Técnico do IDEMA ainda relatou, durante a vistoria, no trecho de conexão 

com a BR-101, que o projeto previa a realização da pavimentação e o alargamento 

viário sob uma estrada de terra existente, preservando seu traçado, “proporcionando 

assim impactos mínimos à região” (IDEMA, 2013 apud MINISTÉRIO..., 2017, f.105). O 

parecer concluiu ainda que “parte da estrada ocupará APP da Lagoa do Sapo, mas será 

no trecho onde já existe uma estrada vicinal utilizada pela população, além do mais se 

trate de uma obra de utilidade pública” (IDEMA, 2013 apud MINISTÉRIO..., 2017, 

f.106). 

Destarte, destaca-se que ao constatar os benefícios do projeto rodoviário para a 

mobilidade urbana, o próprio órgão ambiental considerou que os atributos 

socioambientais, mesmo resguardados e em destaque nas legislações federais, 

estaduais e municipais, fossem descaracterizados e suprimidos pela justificativa da 

utilidade pública da obra, mediante medidas mitigadoras. Assim, não foram 

identificados estudos de possíveis traçados fora da área de Lagoas para a emissão da 

licença simplificada.  

Para a implantação do projeto, as jazidas de matéria prima para uso na obra deveriam 

ser em áreas licenciadas pelo IDEMA. A drenagem das águas pluviais poderia ser 

destinada ao Rio Doce, mediante tratamento por meio de sistema de decantação 

(IDEMA, 2013 apud MINISTÉRIO..., 2017, f.110).  

                                                      
55

 Sobre responsabilidade do Técnico Francisco França de Souza Neto (CRQ 152001-03) 
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Na dimensão urbanística, o IDEMA considerou ainda a liberação da licença ambiental, 

condicionada a entrega de alguns documentos e destacou que “o empreendedor fica 

ciente de que as intervenções locais e áreas de domínio privado só devem ser 

realizadas mediante processo de desapropriação, com base no Plano de 

Desapropriação apresentado ao IDEMA, e no atendimento da legislação vigente” 

(IDEMA, 2013 apud MINISTÉRIO..., 2017, f.106). As desapropriações, por sua vez, 

foram realizadas durante a execução da obra e foram objetos centrais na lentidão do 

processo de implementação do projeto, esbarrando em questões dominiais, jurídicas e 

de negociação com proprietários.  

De acordo com o parecer, houve classificação dos empreendimentos com base no 

potencial de poluição (micro e médio), de acordo com sua localização na área de 

expansão urbana. Dessa maneira, foi solicitada a licença simplificada, que tinha prazo 

de renovação de 120 dias úteis antes do termino do prazo de validade (IDEMA, 2013 

apud MINISTÉRIO..., 2017). A validade da licença se finaliza no dia 15 de julho de 2018. 

Dessa maneira, identificou-se que mesmo em trechos de forte fragilidade 

socioambiental a emissão de licença simplificada e estudos simplificados foram 

suficientes para a licença prévia do projeto rodoviário, o que influi diretamente sobre 

os efeitos do projeto sobre a ZPA 9 e sobre o processo de desapropriação.  

 

3.3 DESAPROPRIAÇÃO NA ZPA 9 PARA O PROJETO RODOVIÁRIO  

A operacionalização do projeto rodoviário compreende a área das vias (exclusivas e 

compartilhadas) e acostamento, assim como a faixa de domínio e os terrenos que 

receberão a coleta de água de drenagem da rodovia. Nesse sentido, as 

desapropriações abrangem uma área maior que as visíveis caixas da via.  

As faixas de domínio são relevantes para assegurar a ampliação dos sistemas de 

infraestrutura, espaços de acostamento, abrigos e baias de paradas de ônibus, 

arborização dos passeios e áreas voltadas à equidade no uso do espaço pelos diversos 

modais e a segurança dos usuários, diante das diferentes velocidades e características 

técnicas de cada meio de transporte. Neste caso, cabe ao Poder Público realizar as 

desapropriações de imóveis nestas faixas, em especial em áreas de expansão urbana 

que se encontram sem ocupações consolidadas, transformando as áreas lindeiras em 

espaços públicos de uso coletivo (FURUKAVA, et al, 2015).  

Em 1973, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem – DER –, fixou as 

características técnicas dos projetos das estradas federais e dos planos regionais, por 

meio da Norma para o Projeto das estradas de Rodagem – Portarias n°19/49 e n° 

348/50, retificados no mesmo ano. Essa norma definiu que tais projetos deveriam 

prever a arborização da faixa de domínio, com objetivo de conter erosões, funcionar 
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de sinalização viva e se enquadrar nos aspectos paisagísticos locais. Estabeleceu, ainda, 

faixas de domínio variáveis de 30 a 80m em zonas rurais e urbanas, de acordo com as 

características topográficas e indicou que, em trechos urbanos de elevado valor de 

desapropriação, a largura da faixa de domínio pode ser reduzida variando entre 20 e 

40m (BRASIL, 1973). 

Em seguida, observou-se a aprovação de legislações que versam sobre as faixas de 

domínio, como a Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo e a Lei n° 

10.932/2004, que alterou a lei 6.766, mas confirmou as faixas de domínio público das 

rodovias e ferrovias, incluindo uma reserva de 15m não edificável nas áreas lindeiras a 

via. No estado do Rio Grande do Norte, conforme mencionado anteriormente, a Lei 

6.204/1991 instituiu que a faixa de domínio é limitada pela distância mínima de 20m 

de cada lado da rodovia, medida do eixo da pista de rolamento, onde as edificações 

ficam sujeitas a um recuo de 15m dos limites externos da faixa de domínio, 

salvaguarda as edificações existentes antes do estabelecimento da lei (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1991). 

Neste sentido, estabeleceu-se um distanciamento entre a normativa para a construção 

rodoviária e o território que esse projeto percorre. Assim, as rodovias sobre áreas sem 

ocupação e as rodovias em áreas adensadas apresentam diferentes contextos, mesmo 

que ambas estejam em território urbano.  

Além disto, a funcionalidade pública de uso coletivo e como áreas verdes, que 

permitam segurança e apoio das rodovias, não se estabelecem apenas com o processo 

de desapropriação dessas faixas e transferência de domínio para um ente do Poder 

Público, mas com a vinculação de práticas e políticas e com tratamento e manutenção 

desses espaços para tais usos. Cabe destacar tal ponto, já que o Poder Público pode 

conceder usos privados ou comercializar faixas de domínio (FURUKAVA, et al, 2015).  

Em contextos sem ou com baixo adensamento construtivo, as faixas de domínio, se 

destinadas e tratadas para seu uso de áreas verdes e coletivo, possibilitam um 

ordenamento que permite a ampliação do sistema quando necessário, com redução 

de custos e de impactos sociais. Além disto, possibilita a inclusão de áreas de lazer e 

verde ao longo das cidades.  

Em caso de trechos ambientalmente protegidos, essa faixa de domínio destinada às 

áreas verdes e de uso coletivo pode promover uma interação entre os usos e 

aproximar a discussão da escala humana, na ideia de Vias-parque, conforme o Plano 

Diretor de Natal (2007). Contudo, cabe atentar às fragilidades socioambientais, uma 

vez que o projeto rodoviário traz em sua essência a ampliação da acessibilidade, 

afetando a relação terra-localização, valorizando o solo e tornando-o atrativo ao 

mercado, o que induz a mudança do uso ambiental da região (VILLAÇA, 2001).  
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Em áreas adensadas, o estabelecimento de faixas de domínio mais as áreas não 

edificantes como previsto pela lei, promovem um elevado número de desapropriações 

de usos variados. Em regiões de conflito socioambiental, essas desapropriações são 

ainda mais complexas, já que, na realidade de urbanização brasileira, muitas 

habitações são informais, o que leva a uma discussão sobre o direito à moradia. 

Atualmente a Lei 12.587/2012, que versa sobre a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana – PNMU –, com base na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Cidade 

(Lei n° 10.257/2001) reafirma o cumprimento da função social da propriedade e os 

princípios do Direito à Cidade. Embora não trate especificamente das faixas de 

domínios, por meio dos seus princípios, diretrizes e objetivos a PMNU amplia a 

discussão da mobilidade reforçando a promoção da acessibilidade universal e a 

equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros, a partir de planos 

e projetos de mobilidade urbana (BRASIL, 2012).  

Diante dessa compreensão e normativa, observa-se o processo de desapropriação para 

a instalação do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, que envolve não apenas uma 

relação de direito à moradia, como também de direito ao meio ambiente e uma 

relação desses direitos com a inclusão do projeto como de utilidade pública. Em um 

contexto urbanístico complexo, foi possível identificar que o projeto rodoviário não 

contemplou faixa domínio, apenas um decreto sobre a faixa de desapropriação 

(Decreto 24.138/2014).  

Se em alguns trechos a inexistência de faixa de domínio evitou as desapropriações de 

habitações, comércios e serviços, garantindo a redução de impactos sociais na região, 

em outros, menos adensados, retirou-se a possibilidade de se ter bancos de terra 

público para trabalhar áreas verdes de uso coletivo e aproximações da escala humana 

à dimensão ambiental da ZPA 9.  

De 200556 a 2013/2014, a desapropriação era de responsabilidade compartilhada entre 

a Prefeitura e Estado, via Secretaria de Infraestrutura - SIN. A partir de 2014, o DER 

assumiu o processo, mesmo o Decreto 24.138/2014 estabelecendo que o 

gerenciamento dos imóveis na faixa de desapropriação está vinculado ao SIN. 

O Decreto 24.138/2014 instituiu uma faixa para a base fundiária, indicada pelo traçado 

do projeto rodoviário, com vinte metros de cada lado. Apontou, assim, uma região na 

qual os terrenos (ou faixas de terreno) e construções poderiam ser desapropriados. 

Esse decreto apresentou todo o polígono como de utilidade pública para a 

desapropriação não apenas da obra da Av. Moema Tinoco, mas das áreas de terra 

situadas nos municípios de Natal, São Gonçalo do Amarante e Extremoz, que servirão 

para implantação de obras públicas, relacionadas ao Pró-transporte e aos acessos da 

Ponte Newton Navarro. Determinou ainda que as desapropriações podem ocorrer 
                                                      
56

 Governo de Wilma de Farias (2003-2010); Governo de Iberê Ferreira (2010-2011); Governo de Rosalba 
Ciarlini (2011 a 2015).   



165 
 

antes do pagamento da indenização, caso o Estado declare urgência da desapropriação 

para efeito de imissão provisória na posse dos imóveis (art. 3°).    

Assim, a empresa TEXTE reuniu dados sobre as propriedades dentro dessa faixa e com 

possível afetação pelo projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco. As possíveis afetações 

são construções ou propriedades que, mesmo fora da faixa de desapropriação, tem 

impedimento de uso a partir da implantação do projeto rodoviário. A exemplo de 

cortes de terreno para implantação da rodovia que deixam uma área do entorno com 

desnível que impede acesso ao lote ou a habitação.  

O estudo de desapropriação foi iniciado com a Fundação para o Desenvolvimento 

Sustentável da Terra Potiguar – FUNDEP –, vinculado à rede de ensino Universidade 

Potiguar – UNP/LAURENTE. Contudo, por volta de 2013, passou para a empresa TEXTE, 

que aprofundou os estudos e deu sequência ao processo de desapropriação. Essas 

empresas prestaram serviço a Procuradoria-Geral do Estado – PGE durante o processo 

de desapropriação.  

Segundo relato do grupo jurídico e de assistência social da TEXTE57 foram realizadas 

reuniões, audiências explicativas sobre a desapropriação e levantamentos de dados na 

área. Contudo, a letárgica implantação da obra promoveu uma percepção de 

descrença na população de que a obra e as desapropriações iriam ser realizadas. Dessa 

maneira, continuaram a realizar benfeitorias nas construções e a ampliar o número de 

casas, o que exigiu uma nova caracterização dos imóveis. 

O valor de desapropriação do imóvel foi calculado com base nas reuniões, 

caracterizações, avaliações, documentos comprobatórios de posse ou propriedade, 

cruzamento de dados do projeto rodoviário e a localização na região. Na ficha de 

avaliação dos imóveis foi possível notar uma diferença entre o valor de desapropriação 

quando sobre solo ambiental – ZPA 9 –, sendo computado o coeficiente de 

aproveitamento de 0.8, enquanto fora desses limites a base do cálculo foi o potencial 

básico da região 1.2. Segundo o grupo, esse valor de 0.8 foi uma base que poderia ser 

diferente se a ZPA fosse regulamentada, adotando assim, a referência de potencial em 

cada subzona ou em direcionamento específico. 

Outro fator que afetou as desapropriações era o quesito escritura pública. Em 

propriedades com escritura pública, o valor de avaliação do imóvel era considerado 

integralmente adicionado às benfeitorias. Sem escritura pública (posse ou escritura 

particular), era pago 60% do valor da avaliação mais as benfeitorias. Destaca-se que, 

na região, a maioria das propriedades foi apossada, sem escrituração.  

                                                      
57

 Em conversa realizada no dia 10 de abril de 2018, na Secretaria de Infraestrutura SIN, com o grupo 
TEXTE, na PGE, com o analista de supervisão de processos Marcus Vinícius dos Santos Costa; com Ingrid 
Beatriz Melo de Souza, assessora jurídica e Ana Clara de Oliveira Bezerra, coordenadora da assistência 
social. O grupo relatou o desenvolvimento das desapropriações e as etapas vivenciadas.  
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Nesse processo, foi considerada a desapropriação completa do lote quando todo ele 

está sobre a faixa de desapropriação ou quando fica inferior a 125m², que é o lote 

mínimo em áreas sociais. Dessa maneira, ao final desse processo pode haver áreas 

públicas possíveis de ser utilizadas para suporte ao próprio projeto ou para inserção de 

equipamentos de lazer, colaborando para a perspectiva de “via-parque” prevista no 

Plano Diretor 2007. 

O grupo apontou uma flexibilidade ao limite de 125m² de desapropriação, permitindo 

que, em alguns casos, o proprietário permaneça com o imóvel, se não afetar a 

execução do projeto. Isto porque, em alguns casos, o lote já apresentava dimensões 

inferiores a 125m² e a desapropriação afetava apenas uma parte do terreno e não da 

construção.  

Com uma caracterização de cada propriedade, são realizadas as audiências com o 

procurador responsável para estabelecer o acordo e realizar o pagamento ou ir a 

litígio. Se, em litígio, for identificado que o valor do imóvel é maior que o da avaliação, 

o valor será coberto por meio de precatório. Pode ocorrer desapropriação sem 

pagamentos como em caso de posse sobre terreno público; indicação de regularização 

fundiária, como no caso da Comunidade África, que já tinha um projeto; e realocação 

das pessoas ou famílias, em especial pessoas idosas ou sem autonomia que vivem a 

muito tempo na região, em habitações com condições precárias.  

No caso de realocação, o projeto previu um orçamento para a construção de casas, 

contudo, não previu o terreno para isto. Para esses casos, a CEHAB – Companhia 

Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano –, cedeu 10 terrenos para a 

construção de casas em Rego Moleiro – São Gonçalo do Amarante –, cerca de 17Km de 

distância da Av. Moema Tinoco. Ou seja, uma melhor condição de habitação, contudo 

sem habitabilidade no sentido de apropriação com o espaço e elementos de 

identidade territorial e individual. Cabe apontar aqui a que o direito à moradia envolve 

mais que a edificação, como um lugar de referência, localização e individualização, 

como condição para realização de outros direitos (REIS, 2013). 
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Figura 68. Realocação de moradores do entorno do projeto rodoviário da Av. Moema 
Tinoco para a localidade de Regomoleiro Rn em São Gonçalo do Amarante. 

 

Fonte: Google maps, 2018.  

 

Os investimentos para desapropriação são via Proinvesti do Banco do Brasil. Em 2015 

um recurso de R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais) foram 

liberados, via Lei nº 9.934, de 21 de janeiro de 2015, artigo 1°, para: 

I – contrapartidas, destinadas a assegurar a celebração de convênios e de 
contratos de repasse, com órgãos integrados à Administração Federal Direta 
e entidades vinculadas à Administração Federal Indireta; II – pagamento de 
indenizações, devidas pelas desapropriações, por utilidade pública, que 
vierem a ser realizadas, com o fim de propiciar a construção de obras de 
infraestrutura, consideradas necessárias ou úteis ao fomento da economia e 
ao adequado atendimento do interesse público e social; III – obras previstas 
no anexo desta Lei; IV – aporte financeiro para o Fundo Garantidor de 
Parceria Público Privada. 

Dentre o escopo dessas obras estava a da Av. Moema Tinoco, contemplando o Pró-

transporte no eixo da Av. Moema Tinoco/Fronteiras e acesso à Ponte Newton Navarro, 

incluindo contrapartidas (Item, 13.19 do Anexo I – Plano de aplicação).  O projeto 

rodoviário foi dividido em trechos para facilitar o licenciamento, especialmente pelos 

diferentes contextos de desapropriações em que estavam envolvidos. Essa divisão foi 

chamada de metas pela TEXTE e inclui o projeto rodoviário da Av. Tocantínia, trecho 

fora dos limites da ZPA 9 e por isso, não trabalhado nesta tese.  

O processo de desapropriação remeteu a uma análise fundiária na região. Evidenciou o 

conflituoso processo de estabelecimento dos limites de Natal e da ZPA 9, identificados 

no Capítulo 258, o que levou a identificar lotes registrados em cartórios do município 

de São Gonçalo do Amarante e em Natal.   

                                                      
58

 Capítulo 2, item 2.4.2.  
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Com base no banco de terras, vinculado às dimensões técnicas e topográficas, alguns 

terrenos foram solicitados para suporte da infraestrutura rodoviária, como é o caso 

percebido no ofício de solicitação de concessão do direito real de uso requerido pela 

Procuradoria Geral do Estado para o Município de Natal/RN, com vistas à 

implementação de uma lagoa de captação para compor o sistema de drenagem (Figura 

69).  

Figura 69. Ofício de solicitação de concessão do direito real de uso para construção de 
uma lagoa de capitação da água da drenagem da Av. Moema Tinoco.  

 
Fonte: SEMURB, 2013. 

 

No processo de desapropriação realizado pela Secretaria de Infraestrutura, 

inicialmente 377 propriedades seriam afetadas em todo o trecho, incluindo o Eixo das 

Fronteiras/Av. Rio Doce. Durante a realização das obras esses dados foram sendo 

atualizados, somando-se 16 propriedades para desapropriação59. No levantamento 

realizado em 2018, pela TEXTE, 393 propriedades foram afetadas ao todo, conforme 

levantamento do sumário de gestão, exposto na Tabela 4.   

                                                      
59

 Em alguns casos, pela movimentação de terras pra a construção da rodovia, impedir o acesso à 
propriedade. 
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As normativas que orientaram a elaboração do projeto rodoviário da Av. Moema 

Tinoco direcionam a formação de projetos de engenharia rodoviária com baixa 

consideração sobre as dinâmicas socioambientais locais. Essa evidência se materializa 

no momento em que o projeto apresentou as mesmas características, independente 

da fragilidade e das especificidades locais. A luz desse contexto, o processo de 

desapropriação foi conduzido, por meio de etapas e metas com elevado número de 

imóveis afetados.   

Tabela 4. Sumário de Gestão das desapropriações do projeto rodoviário da Av. Moema 
Tinoco. 

TRECHO AFETADOS 
DEMOLIDOS 
/LIBERADOS 

A DEMOLIR / 
LIBERAR 

PRAZO 

Viaduto / Conselheiro Tristão / 
Moema Tinoco até ent. de 
Genipabu: Viaduto - 380,00m 
Viaduto - Ent. Genipabu: 
3.220m Trecho 5.1 - 1.760m 
Total = 5.360m  

165 164 1 02/04/2018 

Moema Tinoco (Ent. de 
Genipabu-Tocantínea) e Av Rio 
Doce: Trecho 3.2 - 1.460m 
Trecho 5.2 - 1.840m 
Total = 3.300m  

133 71 62 01/06/2018 

Av. Das Fronteiras e 
Prolongamento da Moema 
Tinoco: Trecho 04 -2.760m 
Trecho 06 - 2.240m Trecho 07 - 
560m Total = 5.560m  

95 6 89 31/07/2018 

 Total  393 241 152   

 (*) NUPEMEC - Núcleo Permanente de Mediação e Soluções de Conflitos do Poder Judiciário do RN.  
OBSERVAÇÃO 01: Os processos que não foram contabilizados nas situações descritas 
(Imissão/Liberados, por exemplo) encontram-se em fases diversas, tais como: Montagem, 
Validação, Empenho, Negociação, entre outras.  

Fonte: DER/RN, Diretoria de obras e operações. TEXTE, 2018. 

 

Para análise dos imóveis afetados apenas pelo Projeto da Av. Moema Tinoco, 

desconsiderando o projeto da Av. Tocantínia que não está sobre a ZPA 9, pode-se 

observar um aumento no número de desapropriações, conforme o Quadro 5. Essa 

elevação pode se justificar na inclusão de propriedades vazias cruzadas pelo projeto 

rodoviário. Essa inclusão visou compreender melhor a quantidade de espaços livres 

gerados pelo projeto rodoviário e o consumo da ZPA.    
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Dessa maneira, foram identificados 341 propriedades desapropriadas, o que 

compreende cerca de 23ha. Isto representa mais de 3% das propriedades da ZPA 

passando para dominialidade pública. Contudo, reforça-se que embora não tenham 

sido consideradas no projeto rodoviário ou na regulamentação da ZPA, as áreas 

remanescentes da ocupação do projeto configuram espaços livres com elevado 

potencial estruturante da ZPA, com domínio público e distribuídas ao longo de todo o 

traçado do projeto.  

Ao considerar apenas as residências, usos mistos e residencial tipo granja que foram 

desapropriadas tem-se aproximadamente 264 imóveis. Ao cruzar esse quantitativo 

com os dados do IBGE de moradores por domicílio (3,4), tem-se aproximadamente 897 

pessoas afetadas quanto à moradia pelo projeto.  

Quadro 5. Desapropriações ocasionadas pelo Projeto Rodoviário da Av. Moema 
Tinoco. 

TRECHO QUANTIDADE USO DO SOLO 

Trecho 1                        
(38.285 m²) 

10 Residencial 

1 Misto 

1 Comercial 

Trecho 2                      
(51.050 m²) 

58 Residencial 

2 Comercial 

1 Misto 

24 Terreno Vazio 

Trecho 3.1                  
(55.013 m²) 

30 Residencial 

4 Comercial 

3 Institucional 

10 Serviço  

1 Sem identificação 

2 Misto 

Trecho 3.2 
(36.064 m²) 

83 Residencial 

13 Serviço  

1 Comercial 

18 Terreno Vazio 

11 Residencial tipo Granja 

8 Misto 

Trecho 4                         
(53.526 m²) 

31 Residencial 

29 Residencial tipo Granja 

Total (233.938 m²) 341 

Fonte: Elaboração própria, 2018. Com base nos dados da SEMURB, 2016, TEXTE, 2018 e levantamentos.  

 

Para a visualização das desapropriações geradas pelo projeto rodoviário, junto ao 

Quadro 5, foi elaborado um mapa de desapropriação sobre o uso e ocupação do solo 
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do entorno do traçado do projeto rodoviário. Este mapa completo informa os recortes 

considerados para cada trecho, analisados nos itens seguintes.  

Figura 70. Mapa de desapropriações do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco 
sobre o uso e ocupação do solo da ZPA no entorno do traçado rodoviário.  

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 
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3.3.1 DESAPROPRIAÇÕES DO ANEL VIÁRIO NA JOÃO 
MEDEIROS FILHO: TRECHO 01 

No trecho anel viário na João Medeiros Filho, as desapropriações se relacionam com o 

contexto de desapropriação para a instalação da Ponte Newton Navarro e seguiam 

avançando sobre propriedades da rua Conselheiro Tristão (com caixa inicial de 7m, 

leito natural) e da Rua Maruim. Nesse trecho, 38 propriedades foram incluídas no 

Decreto de desapropriação, sendo: 16 dessas na comunidade da África e 22 no 

loteamento Caiana. Dentre estas, cerca de 12 propriedades foram afetadas 

diretamente pelo projeto, resultando na demolição de 10 com uso residencial, uma de 

uso misto e 1 com uso comercial, conforme indica a Figura 73.  

Figura 71. Desapropriações. Casas demolidas na Rua Conselheiro Tristão, trecho de 
conexão com o anel viário da João Medeiros Filho. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

Figura 72. Imagem aérea do Anel Viário da Av. Moema Tinoco. 

 
Fonte: Google maps, 2018. 
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Figura 73. Mapa de desapropriação do trecho 1 do projeto rodoviário da Av. Moema 
Tinoco.  

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Evidencia-se que mesmo que o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco tenha afetado 

uma área especial de interesse social e uma região de união entre a ZPA 9 e a ZPA 8, 
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não foi identificada consideração dos atributos socioambientais, resultando em um 

projeto rodoviário que reforça a divisão entre um ambiente protegido de outro, sem 

considerar a integração dos processos naturais e as relações sociais com o território.   

3.3.2 DESAPROPRIAÇÕES DO PROJETO RODOVIÁRIO DA AV. 
MOEMA TINOCO SOBRE A RUA CONSELHEIRO 
TRISTÃO E SOBRE O RIO DOCE: TRECHO 02 

As desapropriações seguiram pela Rua Conselheiro Tristão, que apresenta uma 

tipologia de pista dupla, com ciclovia central e calçada de 1,5m em ambas as laterais. 

Nesse trecho, margeia e afeta propriedades da comunidade África, grandes glebas e 

atravessa o Rio Doce. A desapropriação de comunidades é um tema complexo, pois 

envolve tamanhos irregulares de lotes e uma lógica fundiária confusa, além de 

abranger a discussão sobre o direito à propriedade, ao meio ambiente e o à moradia.  

Figura 74. Trecho Conselheiro 
Tristão/Comunidade da África. 

Figura 75. Trecho Conselheiro 
Tristão/Comunidade da África, desafios da 
drenagem. 

  
Fonte: Arquivo pessoal, 2017. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

Figura 76. Imagem aérea do Trecho 02. O contexto da Rua Conselheiro Tristão. 

 

Fonte: Google maps, 2018. 
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Figura 77. Mapa de desapropriação do trecho 2 do projeto rodoviário da Av. Moema 
Tinoco. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Nesse caso, 85 propriedades foram afetadas, sendo 43 do anel viário até o Rio Doce e 

42 do Rio Doce até a Vacaria dos França. Nesse percurso, o projeto rodoviário não 
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alterou suas características para dialogar com a dinâmica local, fosse ela ambiental 

fosse social. Nesse sentido, considerando o uso residencial e misto, 59 moradias foram 

desapropriadas. Comparando aos dados do IBGE de moradores por unidade 

habitacional tem-se cerca de 200 pessoas impactadas pelo projeto em direito a 

moradia.  

Compreende-se um forte elo em trechos próximos a comunidades com a redução da 

velocidade de deslocamento, a ampliação da largura das calçadas e a inserção de 

elementos acessíveis para a relação entre a escala local e a metropolitana. As 

comunidades, no Brasil e em Natal, interagem de maneira diferenciada com o 

transporte pedonal, cicloviário e com o transporte público de massa, utilizando os 

espaços criados para esse deslocamento como espaços de permanência, lazer e 

atividades físicas. Atualmente, na própria Av. Moema Tinoco e em outras comunidades 

em Natal como em Mãe Luiza –Zona Leste –, é possível perceber as pessoas 

caminhando entre os carros em movimento, assumindo que a rua tem prioridade para 

o pedestre e não apenas para os automóveis; as paradas de ônibus cheias de gente, 

com comércio, seja ele formal ou informal, ocupando mais de 1,5m – que é a largura 

das calçadas no projeto em estudo; as bicicletas usando as pistas asfaltadas sem uma 

infraestrutura própria, mas com a liberdade de realizar paradas e acessar qualquer 

ponto do trajeto.  

Esses diferenciais apontam um consumo da infraestrutura pela comunidade de uma 

maneira que ou o projeto altera a forma de cotidiano das pessoas, ou as pessoas 

alteram, por meio de usos “não previstos”, o fluxo e velocidade da via. Assim, a via 

pode ter características e suporte para vias arteriais, mas em sua operacionalização no 

dia a dia terá outra velocidade de deslocamento e formato de apropriação 

comunitária.  

Cabe retomar que a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n°12.587/2012) 

privilegia o uso comunitário das estruturas de deslocamento por meio da relevância do 

transporte pedonal e da equidade na distribuição do espaço público. Contudo, isso vai 

além do projeto rodoviário considerar espaço de ciclovia confinada entre rotas de 

veículos com alta velocidade, ilhas de parada de ônibus e de calçadas com larguras 

regulares, atendendo ao mínimo, em todo o passeio.  

Ao se adotar a perspectiva de Flávio Villaça, dentro de uma lógica de aproximação com 

a leitura local, nota-se que o projeto rodoviário, ao atuar sobre a relação terra-

localização, pode alterar ao longo do tempo o valor das propriedades, do custo de 

vida, facilitando para a mudança de formatos de uso e ocupação locais e da população 

residente. Atua assim, como ferramenta de transformação urbanística, sem 

necessariamente considerar as fragilidades sócias a área. Sem a inclusão da dimensão 

urbanística e as próprias recomendações da Política Nacional no projeto rodoviário, a 

população fragilizada fica, novamente, sendo confinada em ilhas ou afastada de áreas 
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infraestruturadas, contribuindo para o processo histórico de exclusão e segregação 

socioespacial da cidade do Natal.  

Ainda na rua Conselheiro Tristão, as características das propriedades de entorno 

começam a mudar, passando a cruzar grandes glebas, particularmente, a propriedade 

com um aeródromo instalado. A ampliação rodoviária ampliou a acessibilidade para 

esse uso, na medida em que a infraestruturou para o fluxo de caminhões e automóveis 

de carga. Nesse trecho é possível identificar uma paisagem ambiental diferenciada, 

com a presença de vegetação, dunas e lagoas sazonais. Mesmo assim, o projeto segue 

com as mesmas características60, sem que haja uma adequação ao ambiente ao redor 

(Figura 78, Figura 79 e Figura 80) 

Figura 78. Trecho Conselheiro Tristão, 
com aeródromo e dunas. 

Figura 79. Trecho Conselheiro Tristão com 
vegetação densa. 

  
Fonte: Arquivo pessoal, 2017.  Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

  

                                                      
60

 Faixas duplas asfaltadas, com sentidos de deslocamento separados. Calçadas em ambas as laterais e a 
ciclovia ao centro.  
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Figura 80. Trecho Conselheiro Tristão em que o projeto rodoviário realiza o desmonte 
das dunas, assoreamento do rio doce e inserção de bueiros de passagem para cruzar o 
Rio Doce. 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

O final da rua Conselheiro Tristão é o rio Doce. Nesse ponto, o projeto cruza uma área 

ambiental frágil com as mesmas características e equipamentos dos demais trechos 

apresentados. Para cruzar o rio, o projeto vence 13m de desnível e a barreira de dunas 

nas margens do rio Doce (Figura 80).  

Ao atravessar, cruza e desapropria lotes, edificados e vazios, de quatro quadras do 

loteamento Caiana, com trechos ocupados pelo assentamento Sítio Pajuçara. Nesse 

percurso, foram identificados 42 lotes, das 85 desapropriações do trecho 02.  Trata-se, 

portanto de uma área com conflitos de propriedade sobre área ambiental, cruzadas 

por um projeto rodoviário que pouco dialogou com essa dinâmica local, mas que induz 

a transformação do uso e ocupação do solo. 

3.3.3 DESAPROPRIAÇÕES DO PROJETO RODOVIÁRIO DA AV. 
MOEMA TINOCO NO ENCONTRO DO TRAÇADO 
ORIGINAL À AV. TOCANTÍNIA - TRECHO 03 

Ao encontrar com o traçado original da Av. Moema Tinoco, o projeto rodoviário 

adentrou o Trecho 03 (T3), gerando 184 desapropriações, sendo 134 habitações e usos 

mistos, o que representa aproximadamente 455 pessoas afetadas quanto a moradia. 

Nesse trecho, o processo de desapropriação foi separado em dois subtrechos que, 
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nesta tese, será tratado como ST1 – da Vacaria dos França até a Estrada de Jenipabu; e 

ST2 – Estrada de Jenipabu até a Av. Tocantínia, conforme Figura 81.  

 

Figura 81. Subdivisão do trecho 3. Do encontro do projeto rodoviário com o traçado 
original da Av. Moema Tinoco até a Av. Tocantínia.  

 
Fonte: Google maps, 2018. 
Nota: Alterado pela autora.  

 

O fluxo de veículos, nesse trecho, corresponde a uma demanda local e turística. O 

mercado imobiliário tem uma dinâmica mais presente de transformação do solo 

ambiental e há uma concentração de serviços e equipamentos nas margens da 

rodovia. Dessa maneira, o processo de desapropriação envolve custos diferenciados e 

mais elevados do que os de uso habitacional. Nesse percurso, embora haja menor 

fragilidade ambiental, por ser um trecho mais plano e urbanizado, aponta-se para uma 

dinâmica imobiliária agressiva quanto à ocupação e ao adensamento do solo 

ambiental, além de sua contaminação indireta pela baixa infraestrutura local.  

Em T3 – ST1 há presença de grandes glebas, com baixo adensamento populacional e 

construtivo e com concentração de uso hortifrutigranjeiro. Do lado esquerdo da Av. 

Moema Tinoco, sentido BR-101, pode-se identificar empreendimentos do Progama 

Habitacional Minha Casa Minha Vida (PMCMV), marcando as tendências de 

transformação do formato de ocupação da área, com edifícios verticais. Esses novos 

empreendimentos são voltados a um público faixa 3 do PMCMV, com renda mensal 

acima de  nove mil reais, indicando uma mudança no perfil de usuários locais, que 
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atualmente recebem menos de um salário mínimo e não poderiam acessar, por meio 

da renda, tal empreendimento.  

Figura 82. Placa em terreno para empreendimento Minha Casa Minha Vida.  

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

Figura 83. Imagem aérea do subtrecho 1 – T3.  

 
Fonte: Google maps, 2018. 
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Figura 84. Mapa de desapropriação do Trecho 3 ST1 – do encontro com traçado antigo 
da Av. Moema Tinoco até a Estrada de Jenipabu. 

 
 

Fonte: Elaboração própria, 2017.  
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Como o potencial construtivo dos bairros em questão é relativamente baixo (1.2), a 

relação baixo custo do terreno com grandes áreas livres possibilita intensa 

transformação da ocupação do solo na Zona Norte. O mesmo ocorre na ZPA 9, quando 

o mercado imobiliário e os proprietários de grandes glebas pressionam, em especial 

após a divulgação da ampliação da acessibilidade viária local, o uso do potencial básico 

sobre a ZPA. Desconsideram que, assim, mesmo não inserido em um polígono da APP, 

a região é interligada e frágil ambientalmente.  

Esse processo verificado durante a fase de regulamentação da ZPA 9 assinalou as 

grandes glebas produtivas do lado direito da Av. Moema Tinoco como campo propício 

para receber as transformações no formato de ocupação do solo, com atenção a 

verticalização. O processo de desapropriação para a duplicação da rodovia favorece 

esse processo de transformação, infraestruturando o solo, aumentando 

progressivamente seu valor e atraindo sobre o trecho o adensamento construtivo por 

meio de empreendimentos para um público de renda elevada. Cabe apontar que  

parte dessas desapropriações pertencem ao assentamento Sítio Pajuçara, com 

concentração de população de baixa renda.  

Ao todo, são 50 desapropriações nesse subtrecho, sendo 30 de uso residencial, 4 

comercial, 3 institucionais, 10 serviços, 2 de uso misto e 1 sem identificação de uso. As 

desapropriações estão concentradas principalmente do lado direito da via, em maior 

quantidade nas proximidades da Estrada de Jenipabu, indicando a capacidade de 

conectividade da via. Essa região chama atenção por ser percurso do Rio Doce e pela 

proximidade com o eixo turístico (Estrada de Jenipabu), com a presença de 

loteamentos formais e conjuntos habitacionais, sobrepostos por assentamentos de 

baixa renda.  

Já no Subtrecho 2 (T3 – ST2) as desapropriações chegam a 134 propriedades, em 

grande parte sobre o assentamento Povoado Gramorezinho, caracterizando a 

desapropriação de outra população de baixa renda. Esse Subtrecho – da Estrada de 

Jenipabu a Av. Tocantínia – faz parte do circuito que conecta a BR-406 a BR-304 por 

dentro da Zona Norte, compondo um eixo rodoviário estruturante, com características 

de fluxo intenso. Compõe a região mais adensada da ZPA 9.  

Dentre as desapropriações foram identificadas 83 com uso residencial, 11 residenciais 

tipo granja, 13 de serviço, 1 comercial, 18 terrenos vazios e 8 com uso misto. Embora 

seja uma área com intenso processo de urbanização, o que explica o elevado número 

de desapropriações, ainda apresenta concentração de espaços livres, nas granjas e 

terrenos vazios, o que aponta sua característica não urbanizada, na qual se conservam 

usos com características rurais mesmo em áreas urbanas.  

A Figura 85 aponta que mesmo com o processo de urbanização atraído pela 

conectividade da malha rodoviária – Estrada de Jenipabu, Av. Moema Tinoco e Av. 
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Tocantínia - identifica-se, em algum grau, a proteção da ZPA 9 nas margens das Lagoas 

e do rio Doce. 

Figura 85. Fotografia aérea do subtrecho 2 – T3. Veias de urbanização sobre a ZPA 9.  

 
Fonte: Google maps, 2018. 
 

Figura 86. Imagem do Trecho 3, subtrecho 2. 

 
Fonte: Google maps, 2015. 

  

ZPA 9 

Estrada de Jenipabu 

Av. Moema Tinoco 
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Figura 87. Mapa de desapropriação do Trecho 3 ST2 – da Estrada de Jenipabu até a Av. 
Tocantínia. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017 

 

Nesse trecho, as desapropriações do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco são 

sobre a ZPA 9. A tipologia das construções também é diferenciada, se adequando a 

uma linguagem mais comercial, chegando a dois pavimentos, o que torna mais 

complexo o processo de desapropriação e impactante a percepção sobre a demolição 

das construções. Do lado esquerdo da via, sentido BR-101, nota-se a Unidade de 

Pronto Atendimento – UPA e usos consolidados o que explica a carga de 

desapropriações ser sobre a ZPA 9 e seus espaços livres. 

3.3.4 DESAPROPRIAÇÕES DO PROJETO RODOVIÁRIO DA AV. 
MOEMA TINOCO DA AV. TOCANTÍNIA ATÉ A BR-101 - 
TRECHO 04 

O trecho 4 – T4, é a parte da Av. Moema Tinoco que se conecta a BR-101. Esse trecho 

era uma via carroçável até 2014, quando o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco ao 



185 
 

ser executado aterrou um trecho de lagoa. Nesse ponto, a questão ambiental foi 

considerada prioritária e o projeto rodoviário passou por ajuste no traçado, evitando 

assim, soterramento de lagoas.  

Essa região, de grandes glebas e baixo adensamento construtivo, ainda assim, teve 60 

propriedades afetadas, sendo 31 residenciais e 29 residenciais tipo granja, afetando 

assim, uma média de 204 pessoas quanto a moradia. Essas desapropriações se 

concentram principalmente no assentamento Gramorezinho e em granjas produtivas.  

Na região, a concentração de água potencializa a produção hortifrutigranjeira. Todavia, 

T4 é uma região marcada pelas belezas naturais peculiares e recursos ambientais cuja 

pressão imobiliária tenciona a mudança de uso para possibilitar o avanço do mercado 

imobiliário. Foi identificada na regulamentação da ZPA uma solicitação dos grandes 

proprietários em utilizar esse espaço como uma área de adensamento básico e não 

como zona de proteção ambiental de grande fragilidade, preservando em partes os 

recursos hídricos, mas afetando paisagem, dunas e vegetação.   

Nesse trecho, os atributos ambientais afetaram ainda o projeto rodoviário, reduzindo 

o número de vias e a largura da intervenção. Contudo, a ampliação rodoviária 

intensificou o fluxo de veículos e a velocidade de deslocamento. Assim, reduziu suas 

dimensões, mas não alterou as características do projeto. Dessa maneira, o projeto 

rodoviário, por suas características e velocidade de deslocamento, reduziu a relação do 

indivíduo que se desloca, com o local e com os atributos socioambientais locais.  

Cabe retomar a ausência de equipamentos para o transporte coletivo, pedonal e 

cicloviário nesse trecho. Para tanto, o deslocamento não motorizado e coletivo foi 

afetado para que o fluxo de veículos motorizados fosse preservado.  

Figura 88. Imagem do Trecho 4. 

 
Fonte: Google maps, 2018. 
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Figura 89. Representação do Trecho 4. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Por fim, identificou-se que o processo de desapropriação seguiu todos os tramites 

legais e etapas consideradas democráticas, contudo, devido ao projeto rodoviário não 

contemplar a dimensão urbanística e os atributos socioambientais, o impacto da via 

comprometeu tanto a moradia de centenas de pessoas, como indicou uma tendência 

de transformação dos usos e ocupações do solo e da identidade socioambiental da 

ZPA. Tal tendência atendeu ao avanço do mercado imobiliário e, desconectada de um 

planejamento integrado, induziu e retomou o processo de segregação socioespacial 

em Natal.  

Conclui essa etapa refletindo sobre a gestão pública dos espaços livres gerados pelo 

projeto rodoviário e seu potencial de conexão com os usos ambientais, pedonais e 

cicloviários, no fortalecimento da relação homem/natureza. Contudo, sem 

planejamento, projeto e gestão desses espaços, pelo perfil social da região, há uma 

tendência de abandono, ocupações informais e a geração de conflitos socioambientais.  

Para compreender melhor o processo de desapropriação e afetação gerado pela 

ampliação rodoviária da Av. Moema Tinoco, cabe analisar o processo evolutivo 

(inserção da rodovia, ampliação, legalização e implementação) dessa via em relação às 
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dinâmicas de transformação do uso e ocupação do solo ambiental da ZPA 9 ao longo 

do tempo. Para isso, será analisado o período de 1984 a 2017.  

3.4 O CONTEXTO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RODOVIÁRIO DA AV. 
MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA SOBRE A ZPA 9: TRANSFORMAÇÕES, 
PERMANÊNCIAS E TENDÊNCIAS DE TRANSFORMAÇÃO DO SOLO 
AMBIENTAL  

A implantação da Avenida Moema Tinoco foi progressiva e corresponde a histórica 

ocupação da ZPA 9, iniciada por granjas e loteamentos. A ocupação foi estimulada pela 

implementação da estrada de ferro, da Estrada de Jenipabu, da abertura da Av. João 

Medeiros Filho e da BR-101.  

Apesar dos empreendimentos públicos e privados na região, esses não foram 

suficientes para garantir uma ocupação sobre área infraestruturada, gerando diversos 

conflitos. Além disto, o eixo de desenvolvimento da cidade se deu no sentido Sul, do 

outro lado do Rio, o que aliado à baixa infraestrutura produziu um solo de baixo custo.    

Em um contexto de expansão horizontal da cidade e de segregação social, as 

ocupações foram alongando a Av. Moema Tinoco, sem infraestrutura ou planejamento 

para atender cargas futuras. Esta se tornou um eixo de deslocamento na Zona Norte e 

o único acesso as granjas e loteamentos sobre a ZPA 9, que apresentava baixa 

acessibilidade e pouca conectividade. 

Cabe destacar que os percursos e conexões principais se davam até 2014, quando a Av. 

Moema Tinoco foi prolongada até a BR-101, no sentido da João Medeiros Filho, da 

Tomás Landin e do eixo ferroviário, contendo, de certa maneira, as ocupações sobre a 

ZPA9. Contudo, com a inserção de novos caminhos e divulgação de projetos 

rodoviários sobre a ZPA, assim como a instalação do Aeroporto Internacional em São 

Gonçalo do Amarante, houve a ampliação da acessibilidade e as pressões por 

transformação e ocupação da ZPA 9 foram sendo evidenciadas.  

Esse contexto e diversos outros fatores, tais como a rota turística e a pouca discussão 

sobre o transporte de massa na Cidade, demandaram a ampliação da capacidade 

quantitativa sobre a infraestrutura da Av. Moema Tinoco e da conexão dessa com a 

rede metropolitana rodoviária. Essa inclusão ampliou a acessibilidade sobre a ZPA 9 e 

imprimiu no solo ambiental uma nova tendência de uso e ocupação. Essa nova 

tendência e o próprio projeto de engenharia rodoviária da Av. Moema Tinoco 

desconsideram de alguma maneira a dimensão urbanística e a fragilidade ambiental da 

ZPA 9, o que pode ser percebido no processo de regulamentação desta.  

Esse modelo de intervenção pode ser observado em outros contextos na cidade de 

Natal e, norteados por legislações voltadas à engenharia rodoviária, desconsideraram 

a dimensão urbanística e ambiental do projeto rodoviário. Apontam assim, para uma 
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sequência de intervenções que afetaram zonas de proteção ambiental e atributos 

socioambientais ao longo de diferentes décadas e contextos socioeconômicos e 

políticos.  

São exemplos a abertura de rodovias como a Via Costeira (Zona Sul e Leste, cruzando o 

que se tornou, junto ao projeto rodoviário, o Parque das Dunas, no final de 1970/ 

início da década de 1980) para inserção do polo hoteleiro; a construção do 

prolongamento da Av. Prudente de Morais (década de 1990 e segunda etapa na 

década de 2000); a implantação da BR-101 sul (década de 1970, conhecida com 

estrada de Extremoz, sobre dunas e trechos de lagoas em região que se tornaria a ZPA 

9); e a primeira duplicação da Ponte de Igapó em concreto para transporte rodoviário 

sobre os mangues e o próprio Rio Potengi (1970, sobre a futura ZPA 8). Os últimos dois 

projetos apresentados ampliaram a acessibilidade à região Norte e reforçaram a 

transformação do solo rural para o solo urbano.  

Na Figura 90, apresenta-se a infraestrutura pública concentrada em projetos 

rodoviários na região Leste e Sul de Natal, registrados nos pontos em preto com 

intervenções na ponte de Igapó e na altura da Avenida João Medeiros Filho. 

Figura 90. Implantação do sistema de mobilidade urbana em 1980. 

 
Fonte: Plano Estratégico da RMNatal. Volume 3, p.189 in “Metropolização e Megaeventos: os 
impactos da Copa do Mundo / 2014 e Olimpíadas / 2016”. 
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Embora tenha existido investimentos no campo da instalação de rodovias na Zona 

Norte, o conflituoso traçado urbano indicou um sistema rodoviário pouco contínuo e 

com limitadas dimensões para expansão. Além disto, a distribuição do espaço entre 

diferentes modais pouco dialogava com o aumento populacional da Zona Norte, 

composto por uma população de baixa renda com escassos recursos para o 

deslocamento por meio de automóveis. Sem acesso aos automóveis, nota-se nesse 

período, o traslado a pé, bicicleta e no lombo de animais, além da ampliação da 

demanda por transporte de massa.  

Cabe retomar que, na década de 1970/1980, em todo o Brasil, os investimentos 

giravam em torno do automóvel, em detrimento aos modais de transporte de massa e 

não havia investimento para calçadas e ciclovias. Esse último, não era reconhecido 

como meio de transporte pela legislação da época.   

Quanto ao uso e ocupação do solo, segundo Silva (2003), das décadas de 1960 a 1980 

diversos empreendimentos começaram a ser implantados na região Norte. Dentre os 

18 empreendimentos, seis foram instalados a partir da ampliação do acesso rodoviário 

da Av. João Medeiros. Desses empreendimentos, parte foram registrados em São 

Gonçalo do Amarante, parte em Natal – no 3° e no 6° Ofício de Notas. 

Dentre os 18 loteamentos apresentados, três tem forte influência sobre a área de 

estudo dessa tese, com destaque ao Caiana (1979) e ao Novo Horizonte (1977)61, que 

adentram a área que hoje é a Zona de Proteção Ambiental 9. O loteamento Boa 

Esperança (1970), com 104,14ha e 0,8ha de área verde, embora seja lindeiro a ZPA 9, 

tem conexão principal com a estrada de ferro. 

Mesmo com os loteamentos, a ZPA 9 era pouco adensada, com construções 

espaçadas, concentradas nas bordas das Av. Moema Tinoco, em especial no trecho 

entre a Av. João Medeiros Filho até a Estrada de Jenipabu. Afastado desse núcleo 

observou-se, ainda no eixo do que se tornaria o prolongamento da Av. Moema Tinoco, 

ocupações as margens das Lagoas, próximo da BR-101, com características de sítio.  

No intervalo de tempo aqui analisado, evidencia-se que a contenção da ocupação da 

área reconhecida legalmente apenas em 1984, como Zona de Proteção Moderada, se 

deu principalmente pela expansão da Zona Norte, se concentrando em trechos de 

                                                      
61

 Sobre esses loteamentos, destaca-se: o Loteamento Novo Horizonte com 210,61ha, registrado em 
1977 no cartório de São Gonçalo, com 8,11ha de área verde e 998 lotes (FERREIRA, 2003) e o 
Loteamento Caiana que em cartório ficou registrado, atendendo a Lei de parcelamento do solo 
(6.766/79). O loteamento foi aprovado em 1981, conforme processo n° 51.969/81 e teve os serviços de 
abertura das vias de circulação, demarcação dos lotes, quadras e logradouros com registro de execução 
finalizada em janeiro de 1982. Na matrícula de n°4.812 de março de 1982, o imóvel tem área total de 
795.058,00m². Sobre esse loteamento, ressalta-se que, segundo análise dos limites da ZPA 9 nos mapas 
dos Planos Diretores, apenas no PD 2007 a área do loteamento foi incorporada a ZPA 9 (Figura 32 e 
Figura 33).   
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interseção do eixo ferroviário, da Av. João Medeiros Filho e Tomás Landin. Esse 

contexto começou a mudar com a instalação da BR-101 de maneira progressiva, com 

elevado crescimento nas décadas de 1990 e 2000. 

3.4.1 TRANSFORMAÇÕES E PERMANÊNCIAS DO USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO DA ZPA 9 RELACIONADAS AO 
PROJETO RODOVIÁRIO DA AV. MOEMA TINOCO: 1984 
A 2010 

Em 1984, a região de dunas e lagoas do Rio Doce foi delimitada como Zona de 

Proteção Moderada e a Zona Norte delimitada como Zona de Expansão Urbana. O 

Plano Diretor de 1994 reconheceu a ZPA 9 e, em 2007, seu polígono foi 

georreferenciado, marcando a permanência do reconhecimento das especificidades 

ambientais na área ao longo de décadas. Mesmo com o reconhecimento das 

fragilidades ambientais, foi possível identificar a consolidação de assentamentos sobre 

a ZPA, nas proximidades de rios e lagoas.  

Contraditoriamente ao aumento da relevância que o Plano Diretor de 1994 trouxe às 

Zonas de Proteção Ambiental, ao descrever a política de transporte, no Título III, o PD 

tratou as áreas ambientais como barreiras físicas que deveriam ser transpostas. Nesse 

direcionamento, pouco foi tratado sobre as zonas de proteção ambiental ou 

parâmetros construtivos rodoviários quando incidirem sobre essas zonas (NATAL, 1994 

art.40 inciso 4°). Identifica-se, portanto, um conflito entre as políticas de meio 

ambiente e de mobilidade urbana, na própria política urbana municipal.  

Nesse contexto, são identificados na Figura 91, diversos projetos rodoviários sobre 

zonas de proteção ambiental. São exemplos a Avenida da Integração sobre a ZPA do 

San Vale, a duplicação da ponte de igapó sobre a ZPA dos mangues do Potengi e a rota 

do sol sul margeando a ZPA do morro do Careca. 
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Figura 91. Implantação do sistema de mobilidade urbana em 1990. 

 
Fonte: Plano Estratégico da RMNatal. Volume 3, p.189 in “Metropolização e Megaeventos: os 
impactos da Copa do Mundo / 2014 e Olimpíadas / 2016”. 

 

Ao separar analiticamente as políticas adotadas, foi possível apontar avanços em 

ambas. Embora, com olhar mais pontual para os projetos rodoviários com incidência 

sobre Zonas de Proteção Ambiental, esse avanço tenha enfrentado limitações, 

reforçando a atuação do projeto como uma infraestrutura condutora das 

transformações de uso e ocupação do solo, independente da fragilidade dos atributos 

socioambientais da ZPA.  

Com base na política urbana, a delimitação das ZPAs no macrozoneamento do Plano 

Diretor deu maior ênfase à fragilidade dessas áreas e à importância delas no 

planejamento e na estrutura urbana (NATAL, 1994).    

Com relação à política ambiental, notou-se um avanço na discussão mais voltada a 

integração das APP, contidas nas Zonas de Proteção Ambiental, no contexto urbano, 

remetendo a Constituição – artigo 225, da resolução CONAMA de 2002. Nas ZPAs são 

considerados os recursos naturais como fontes esgotáveis e assim, que se envolvem 

com o desenvolvimento sustentável, influindo sobre os princípios de prevenção, 

precaução e ao que já se tratava anteriormente, com o princípio do poluidor-pagador. 
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Dessa maneira, as APPs e as ZPAs passam a ser entendidas como: “Áreas de 

Preservação Permanente e outros espaços territoriais especialmente protegidos, como 

instrumentos de relevante interesse ambiental, integram o desenvolvimento 

sustentável, objetivo das presentes e futuras gerações” (CONAMA, 2002). 

No campo da mobilidade urbana, constatou-se, como exemplo de avanço na década 

de 1990, que: a) a ciclovia passou a ser considerada um meio de transporte; b) o Plano 

Diretor apresentou um diferencial indicando a prioridade do transporte coletivo sobre 

o individual; e c) passou a haver obrigatoriedade de submissão à consulta popular 

sempre que um plano, política ou projeto do sistema de circulação e transporte do 

município indicasse a alteração da dinâmica do bairro, conjuntos habitacionais ou 

Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS.  

O Plano Diretor ampliava a discussão sobre o projeto rodoviário como ferramenta de 

transformação do território e não apenas uma obra de infraestrutura. Nesse sentido, 

passou a direcionar a inclusão da dimensão urbanística e social nos projetos 

rodoviários. Contudo, as normativas para os projetos de engenharia rodoviária pouco 

dialogaram com esse avanço, mantendo relações métricas. 

O PD determinou, ainda, hierarquias viárias na cidade. Com base nessa hierarquia, as 

vias deveriam ser estruturadas e os empreendimentos e usos deveriam se adequar ou 

atender a algumas prescrições, como recuos para acesso e vagas de garagem. 

Entretanto, cabe destacar que algumas dessas vias, em especial as classificadas como 

estruturais e coletoras, não atendiam a tais padrões de engenharia pela dinâmica 

socioambiental do território.  

No Plano Diretor, sistema rodoviário foi classificado, em seu artigo 43 como: via 

estrutural I de penetração, via estrutural II de articulação, via coletora I de distribuição, 

via coletora II de apoio e via local I, utilizada pelo transporte coletivo e via local II, 

usada com acesso direto para determinados usos (NATAL, 1994 art.43).  

O mapa 03, anexo 03 do Plano Diretor apresentava essa hierarquia viária. Cabe 

destacar que uma rodovia poderia ter mais de uma classificação, como por exemplo, a 

Av. Moema Tinoco da Cunha Lima que era uma via local, mas no trecho compreendido 

entre a Estrada de Jenipabu e a Av. Tocantínia (Eixo das Fronteiras), ela era 

considerada, junto às duas que a margeavam, como via coletora I (NATAL, 1994). 

Como via coletora a Av. Moema Tinoco tem como função distribuir o fluxo entre as 

vias estruturais e locais, conforme Figura 92 (NATAL, 1994).  

No caso, o Eixo das Fronteiras estava marcado como coletora e como arterial ao 

mesmo tempo e a Estrada de Jenipabu, como coletora. O Eixo das Fronteiras é 

composta pela Av. Tocantínia, Av. Rio Doce e a Av. das Fronteiras e se une à BR-406. 

Esse Eixo continua após a BR-406 como Av. Benedito Santana e, posteriormente, se 

tornou a RN-160. No Plano Diretor 1994, a Av. Benedito Santana é encerrada, assim 
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como no mapa elaborado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM 

(2010 p.17).  

Posteriormente, essa rodovia foi ampliada até o centro de Macaíba, tornando a Av. 

Tocantínia, um projeto rodoviário que conectou Macaíba ao litoral norte e ao 

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Na Figura 92 a Av. Moema Tinoco aparece 

com o traçado de sua via secundária no encontro da BR-101. A BR 101, por sua vez, 

apresentava um traçado diferente ao mapa do Plano Diretor de 1994, Figura 92.  

Figura 92. Recorte do Plano Diretor de 1994 para indicar hierarquia do sistema 
rodoviário. 

 

Fonte: Natal, 1994. 
Nota: Alterado pela autora para destaque das rodovias. 
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Figura 93. Final da Av. das Fronteiras, sentido Sul. A RN160 ainda não está demarcada 
no mapa. 

 
Fonte: IBAM, 2010.  

 

Na perspectiva da mobilidade urbana foi comum a existência de ruas sem 

continuidade, ocasionadas pela ausência de um desenho urbano ou gestão integrada 

dos loteamentos, conjuntos e assentamentos.  Além disto, as rodovias que iam sendo 

construídas, a exemplo da Av. Moema Tinoco, não apresentavam dimensões ou, faixas 

de domínio sem construções, para coletar e estruturar o tráfego. Esse traçado pouco 

conectado contribuiu para a baixa acessibilidade à ZPA 9, especialmente no trecho de 

lagoas entre a BR-101 e a Estrada de Jenipabu.  

Na hierarquização rodoviária, definida no Plano Diretor, destacou-se a orientação de 

descolamentos físicos para cada modal de transporte, o que indicou a estruturação 

nos eixos de deslocamento da cidade. Isso permitiu, por um lado, potencializar a 

velocidade de cada modal, mas, por outro, demandou maior consumo do espaço 

urbano, com o registro desses espaços restritos a passagem de um modal, sem 

compartilhamento de usos.  

O artigo 40 determinou como diretriz que o sistema rodoviário fosse reorganizado 

segundo aquela classificação hierárquica, em um indício de organização do sistema 

sem considerar sua dimensão espacial e vínculo com dinâmica existente na cidade 

(NATAL, 1994, inciso II). Dessa maneira, a estruturação de vias existentes poderia 

configurar elevado processo de desapropriação, ocupação de zonas ambientais e 

indução de formatos de uso e ocupação, em especial em regiões como a Zona Norte, 

que apresentam um traçado com baixa fluidez do transporte pelo formato de 
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loteamentos, conjuntos habitacionais e assentamentos desordenados no território. No 

campo social, poderia remeter a uma expulsão da população local e substituição por 

um grupo de classe social com maiores recursos, reproduzindo, em diferentes 

contextos e processo histórico de exclusão e segregação social.  

Em 1995, foi reforçada a importância da ZPA 9, via aprovação do Decreto Estadual n° 

12.620/1995, que ordenou o uso para proteger e preservar os ecossistemas de praias, 

mata atlântica, manguezal, lagoas, rios e demais recursos hídricos, espécies vegetais e 

animais de Jenipabu, nos municípios de Extremoz e Natal, sobrepondo em seu 

polígono um trecho da ZPA 9.  

Nessa mesma década, a expansão da cidade e a demanda por políticas, planos e 

projetos urbanísticos e de infraestrutura, tal como transporte, meio ambiente e 

habitação, extrapolavam o território municipal, acabaram por demandar um 

planejamento e tratamento em escala metropolitana. Nessa perspectiva, em 1997 foi 

criada a Região Metropolitana de Natal – RMNatal (Lei Complementar 152/97), 

composta inicialmente por seis municípios: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante, Macaíba, Ceará-Mirim e Extremoz62.  

Verificou-se um elevado adensamento construtivo na ZPA 9 no período de 1984 a 

2001, como consolidação da expansão horizontal da cidade e da Zona Norte como 

espaços de pobreza, conforme Figura 94 e Figura 95. Logo, foi identificado 

concentração de renda de até dois salários sobre a ZPA 9 e um avanço dos 

assentamentos informais, tanto sobre loteamentos regulamentados quanto sobre 

glebas ambientais.  

Mantem-se as áreas de concentração de adensamento construtivo nas margens da Av. 

Moema Tinoco, nas proximidades da Av. João Medeiros Filho e nas proximidades da 

Estrada de Jenipabu, com uma leve expansão no trecho da lagoa do Gramorezinho 

próximo a Av. Moema Tinoco.  

 

  

                                                      
62

 Posteriormente a RMNatal foram adicionados novos municípios: São José do Mipibu e Nísia Floresta 
(2002), Monte Alegre (2005), Vera Cruz (2009), Maxaranguape (2013) e Ielmo Marinho, Arês, Goianinha 
(2015). Tal região metropolitana apresenta, para tanto, três arcos metropolitanos, definidos pela 
integração entre os aglomerados: O primeiro pelos municípios limítrofes (Parnamirim, São Gonçalo e 
Extremoz), o segundo com relações funcionais em crescimento (Macaíba, Ceara-Mirim, São José do 
Mipibu e Nísia Floresta) e o terceiro arco, com os demais, marcados com baixa dinâmica socioeconômica 
e pela conveniência política (QUAPÁ SEL, 2017).  
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Figura 94. Ocupação Urbana em 1984. 

 
Fonte: SEMURB, 2014. 

Figura 95. Ocupação Urbana em 200163. 

 
Fonte: SEMURB, 2014. 

                                                      
63

 Não foram identificadas bases cadastrais e fotocartas no período da década de 1990 nos órgão do 
levantamento de dados. A única imagem acessível apresentou uma nuvem sobre a ZPA 9. A SEMURB 
também apresentou esse hiato na evolução urbana da ZPA.  
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Em um contexto nacional, em 2001 foi aprovado o Estatuto da Cidade (Lei n° 

10.257/2001) que trouxe uma serie de ferramentas para que os municípios 

cumprissem a função socioambiental da propriedade (BRASIL, 2001). Essa lei nacional 

reforçou o apoio entre governos, reconhecendo assim, de certa maneira, as regiões 

nas metropolitanas com potencial para discutir e gerir questões ambientais e de 

mobilidade urbana, por exemplo.  

Dentro do Estatuto da Cidade, foi instituído um leque de instrumentos de gestão 

democrática, indução do crescimento e regularização fundiária para que os municípios 

começassem a discutir meios de efetivar a função social da propriedade. Além disto, a 

nova lei federal reforçou a separação entre direito de propriedade do direito de 

construir, possibilitando o manejo e a proteção das ZPAs, mesmo quando as 

propriedades que as compõe são prioritariamente privadas. 

Em 2003, o Programa Nacional de Aceleramento do Crescimento Nacional (PAC) foi 

implantado pelo Governo Federal com desdobramentos nas esferas estadual e 

municipal. Tal Programa visou estimular a elaboração de projetos, em especial no 

campo da mobilidade urbana, voltados ao desenvolvimento econômico das diversas 

regiões do país. Com base no aumento territorial dos projetos, estreita-se as 

discussões sobre a relação da proteção ambiental e implantação da malha viária como 

no caso de Natal.  

Em 2007, o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo 2014, o que atraiu os 

recursos do PAC para dar celeridade a projetos parados em nível municipal e estadual. 

Dessa maneira, o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco entrou no quadro de obras 

para a realização da Copa do Mundo. Estão vinculados a esses recursos e ao PRO-

transporte, o novo aeroporto de São Gonçalo do Amarante e o anel viário da Zona 

Norte, que estrutura o anel viário metropolitano. Todas essas e outras obras na cidade 

passaram a ter de atender aos prazos da Copa do Mundo e grande parte delas cruzava 

zonas de proteção ambiental (projeto de reestruturação da Av. Roberto Freire sobre a 

ZPA 2; prolongamento da Av. Omar O´Grady sobre a ZPA 3; Av., Moema Tinoco sobre a 

ZPA 9).  

O PD 2007 estabeleceu, no artigo 57, um prazo de dois anos para que o município 

instituísse a Política de Mobilidade Urbana, como instrumento de inclusão social, com 

priorização do transporte coletivo sobre o individual e do não motorizado sobre o 

motorizado. O PD considerou para tanto, “promover o desenvolvimento econômico, 

minimizando desperdícios, racionalizando o transporte e reduzindo custos” (NATAL, 

2007 art. 58), ao mesmo tempo em que indicou a necessidade de o sistema rodoviário 

reduzir as dificuldades de deslocamento causadas pelas barreiras físicas naturais64.  

                                                      
64

 Essa orientação estava igualmente presente no Plano Diretor de 1994.  
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O Título IV, artigos 57 a 60, da Política de Mobilidade Urbana no Plano Diretor trouxe 

como diferenciais (NATAL, 2007):  

(1) Considerou o efeito do sistema viário sobre o patrimônio histórico, artístico, 
cultural, arquitetônico e ambiental.  
 

(2) Indicou a demanda por ampliação e criação de espaços seguros para o 
deslocamento não motorizado, mas apontou orientações sobre a construção 
física do que seriam “espaços seguros”. Nesse ponto, aproxima-se a leitura de 
Jan Gehl (2008) ao apontar que a criação de espaços seguros não depende 
apenas de um projeto rodoviário, mas em pensar a cidade, vinculando o uso, a 
ocupação do solo e as tipologias edilícias com a escala humana. Identificou 
ainda que o critério de segurança pode indicar mudanças na hierarquia da 
velocidade do transporte motorizado e nos formatos de usos do espaço 
público.  

 
(3) Trouxe diretrizes para o melhoramento do transporte de massa na cidade, com 

direcionamento para que a política determine como melhorar a qualidade do 
atendimento, da integração, redução da poluição, conforte e segurança, além 
de incentivo de uso do transporte. Pode-se se relacionar essa diretriz ao artigo 
3° do Plano Diretor de 2007, que determinou uma mudança urbanística na 
cidade, a redução deslocamento entre a moradia e o trabalho que influi sobre 
o processo histórico de segregação espacial de usos e classes sociais. Segundo 
a Associação Nacional de Transporte Público, para cidades entre 500 mil e 1 
milhão de habitantes, como Natal, as maiores distâncias (13km) são 
percorridas pela população de baixa renda, no deslocamento casa-trabalho, 
em transportes públicos, enquanto a população de maior renda, se desloca 
menos (6km) e com transporte privado (ANTP, 2014).  

 
(4) A criação de “vias-parque que delimitem e protejam as áreas de interesse de 

preservação ambiental e se configurem como áreas de lazer” (NATAL, 2007 
art.58). Nesse sentido, o Plano Diretor delimitou claramente a forte influência 
e demanda por sistemas rodoviários sobre Zonas de Proteção Ambiental, mas 
orientou a construção de projetos com soluções que promovam o diálogo 
entre os diferentes usos, podendo potencializar a proteção dessas ZPAs.  

 

Se, por um lado, a consideração do uso de área de lazer em rodovias se impõe sobre o 

deslocamento do automóvel, influindo sobre a hierarquia de uso do espaço e sobre o 

controle ou educação da velocidade de deslocamento; por outro, emite-se um alerta 

de que esse inciso pode ser interpretado como uma flexibilização para a inserção de 

rodovias dentro de Zonas de Proteção Ambiental, para separar as subzonas de 

preservação das de conservação. 

Quanto à dinâmica de uso e ocupação do solo, destaca-se que, na década de 1990, a 

expansão horizontal da cidade já havia ocupado parte do território de Natal, com 

salvaguarda de algumas zonas de proteção ambiental e de terrenos/unidades 
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subutilizados ou não utilizados. Identificou-se ainda que o Plano Diretor de 1994 

apresentou áreas com atrativos para verticalização, ao apresentar índices de 

coeficiente de aproveitamento máximo de até 5.5, com coeficiente básico de 1.8, 

criando 80% de solo como atração básica, como incentivo de investimento na cidade 

(NATAL, 1994).  

Na revisão do PD 2007 (Lei Complementar 082/07), cujo processo de discussão foi 

desencadeado a partir de 2004, dentre as 10 ZPAs demarcadas, quatro foram 

regulamentadas e seis aguardavam por regulamentação. Duarte (2011) registrou que o 

processo de revisão do Plano teve caráter participativo e democrático, passando por 

conferências das cidades e pelos conselhos para sua aprovação. Contudo, demonstrou 

que o CONPLAM caminhou em um processo contrário ao que havia sido debatido nas 

conferências e em seus momentos de revisão e discussão da lei, sugerindo a 

flexibilização de parâmetros construtivos em bairros da Zona Norte e de proteção da 

paisagem como em áreas que não poderiam ser edificadas. Segundo avaliação da 

autora, 

Após a tramitação legislativa da proposta, foi verificado que algumas 
alterações promovidas pelo CONPLAM não possuíram apenas o caráter 
técnico e redacional, mas continham substanciais modificações da proposta, 
sendo reinseridas (total ou parcialmente) ao texto do Projeto de Lei, sob a 
forma de emendas na Câmara Municipal, o que ocorreu com as seguintes 
normas: a inclusão de dois bairros da Zona Norte (Potengi e Igapó) no 
quadro de coeficientes máximos de aproveitamento estabelecidos para os 
bairros situados em zona adensável (com coeficiente máximo de 
aproveitamento de 3.5); o elastecimento (para noventa dias) do prazo de 
transição constante do artigo 118; a redução (para 2%) do percentual de 
cobrança da outorga no primeiro ano de vigência do Plano e a supressão da 
possibilidade do Poder Executivo instituir novas áreas non aedificandi 
(DUARTE, 2011, p.261. Grifos da autora). 

Na votação da Câmara para definir as emendas que fariam parte da Lei, ainda estavam 

em debate o aumento do potencial construtivo de toda a Zona Norte de 1.2 para 2.5, 

possibilitando seu adensamento construtivo e sua verticalização, sem que houvesse a 

instalação de equipamento e infraestrutura. Nessas adições, pouco se considerou as 

discussões públicas ocorridas até aquele momento. Outras emendas foram subscritas 

e adicionadas, deixando de lado, inclusive, os dados técnicos apresentados, revelando 

uma forte pressão para avanço do mercado imobiliário, em detrimento das dinâmicas 

locais e das carências de base (infraestrutura, serviços públicos, regulamentação das 

zonas de proteção ambiental) resultantes do processo histórico de ocupação da área. 

Duarte menciona uma destas emendas e analisa o seguinte: 

[...]subscrita pelos vereadores Geraldo Neto, Dickson Nasser e Emilson 
Medeiros, incluía os §§3° e 4° ao artigo 11 do Projeto de Lei. Essa Emenda 
pretendia que a Zona Norte fosse considerada Zona Adensável (com 
coeficiente 2.5), vinculada à solução individual de esgotamento sanitário 
dentro do próprio lote. Essa Emenda foi aprovada por 16 votos a 5, na 
sessão realizada em 10 de maio de 2007. Destaca-se que a proposta 
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aprovada na Conferência restringia as construções na área, considerada 
Zona de Adensamento Básico, com índice de aproveitamento de 1.2, em 
razão da inexistência de infraestrutura compatível para um maior 
adensamento daquela área. A apresentação dessa Emenda suscitou a 
elaboração de estudos técnicos, que foram apresentados na audiência 
pública do dia 7 de maio de 2007 pela área técnica da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB, pelo Conselho Municipal de 
Saneamento Básico - COMSAB, pela Agência Reguladora de Saneamento 
Básico de Natal - ARSBAN e pelo Ministério Público Estadual, através de sua 
45ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente; tendo os mesmos contribuído 
para elaboração do veto do Executivo, juntamente com outros apresentados 
em momento posterior, como o Parecer Técnico da Câmara de Recursos 
Hídricos e Saneamento do Departamento de Engenharia Civil da UFRN 
(DUARTE, 2011, p.263).   

Identifica-se, assim, que essas emendas poderiam influir diretamente sobre a 

preservação do meio ambiente e das Zonas de Proteção Ambiental, uma vez que a 

difícil fiscalização de sistemas privados de infraestrutura poderia resultar em uma 

perda de controle público sobre a emissão de poluentes ao solo e a contaminação da 

água do lençol freático. Além disto, um panfleto divulgado pela ONG Natal Voluntários 

analisou os seguintes efeitos sobre a emenda aditiva 03 ao artigo 11, “a emenda não 

leva em conta os aspectos sociais, ambientais e urbanos da região, onde se inclui grave 

situação de contaminação da água por nitrato” (ONG NATAL VOLUNTÁRIOS, 2007 apud 

DUARTE, 2011). Ainda abordam o conceito mais amplo dessa emenda no contexto 

local, destacando o risco de expulsão da população local mais pobre e favoreceria a 

degradação social, desconsiderando os dados técnicos apresentados por especialistas 

em saneamento e urbanismo para a área.  

A votação final do Plano Diretor foi conturbada, em especial porque as propostas 

apresentadas responderam pouco aos entendimentos obtidos por meio da 

participação social e dos dados técnicos apresentados. Dessa maneira, o então Prefeito 

Carlos Eduardo realizou alguns vetos, que foram derrubados pelos vereadores. Nesse 

momento, foram interpostas ações judiciais pelo Município e Ministério Público 

Estadual contra o adensamento da Zona Norte e sobre os limites de gabarito do 

entorno do Parque das Dunas, ZPA 2. Sobre essas ações Duarte (2011 p.281. Grifos da 

autora) afirmou: 

Que interpôs Ação Civil Pública (Processo nº. 001.07216313-6) requerendo 
(liminarmente e no mérito) que fosse determinado ao Município de Natal a 
abstenção da concessão: a) de qualquer licenciamento para construções nos 
sete bairros da Zona Norte acima do coeficiente básico de 1.2., enquanto 
não implantado na região serviço público de esgotamento sanitário, de 
forma global ou universal, bem como enquanto não houvesse sido resolvido 
o problema da contaminação de água para consumo humano e a população 
moradora da zona norte ainda estivesse recebendo água fora dos padrões 
de potabilidade, nos termos da Portaria nº. 518/03 do Ministério da Saúde, 
bem como enquanto não fosse comprovada a capacidade de distribuição, 
pela CAERN, de água potável para a densidade populacional correspondente 
ao coeficiente de aproveitamento de 2.5."; b) de qualquer licenciamento 
ambiental para edificações que estivessem fora das limitações de gabarito 
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estabelecidas nas áreas 1a, 1b, 2 e 3 do Quadro que foi definido da Plenária 
Final da Conferência das Cidades. [...]. Com relação ao adensamento da 
Zona Norte, por força de medida cautelar proferida na ADIN n° 
2007.006004-5, proposta pelo Município de Natal, foi suspensa 
liminarmente, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte

65
, a eficácia 

das normas que permitiam a utilização de maior coeficiente de 
adensamento mediante instalação de medidas sanitárias individualizadas 
(Lei Promulgada n° 249/2007, art.11, §3° e §4°). Em 10 de novembro de 
2010 o Tribunal de Justiça/RN, por unanimidade, em consonância com o 
Parecer Ministerial emitido naquela Ação, declarou a inconstitucionalidade 
dos §§ 3º. e 4º. do art. 11 da Lei Complementar nº 82/2007, com efeitos 
retroativos a partir da decisão cautelar. Após essa decisão a FIERN ingressou 
na demanda como amicus curae

66
, tendo a Câmara Municipal de Natal 

interposto Recurso Especial como de Recurso Extraordinário para as 
instâncias superiores. 

As ações civis foram julgadas procedentes em junho de 2007 e foi definido que os 

coeficientes da Zona Norte fossem mantidos como 1.2. Adicionalmente houve 

deflagração da Operação Impacto, com prisão temporária de alguns vereadores, 

acusados de corrupção, devido a votação do veto do Prefeito, de acordo com a 

denúncia realizada pelo Ministério Público Estadual (DUARTE, 2011).  

Embora haja uma contenção do adensamento com a redução do coeficiente de 

aproveitamento, a dimensão dos lotes ainda permite elevado adensamento 

populacional. Nesse sentido, o Plano Diretor condicionou a aprovação de projetos à 

capacidade de suporte das infraestruturas (saneamento, drenagem, energia e sistema 

viário). Contudo, cabe destacar que a capacidade de suporte do sistema rodoviário não 

influencia na aprovação do empreendimento, apenas nos condicionantes que este 

deverá atender quanto ao número de vagas de estacionamento e formatos de acesso 

ao edifício (NATAL, 2007).  

Sobre a ocupação das Zonas de Proteção Ambiental, o Plano determinou o 

impedimento destas enquanto não houvesse regulamentação e que em Zonas 

regulamentadas fossem realizadas as devidas revisões e atendimentos as legislações 

específicas, que determinam as subzonas de cada ZPA. 

As mudanças urbanísticas influíram sobre os fluxos rodoviários, logo, induzem a 

transformação da hierarquia viária. Essa mudança atribuiu fluxos e velocidades 

diferenciadas, o que indicou rotas que deveriam ter sua capacidade de suporte e 

infraestruturas ampliadas para se adequar as novas caracterizações. O conflito aparece 

de maneira destacada no diálogo das políticas ambiental, de mobilidade e urbanísticas, 

                                                      
65

 Nos autos da citada Ação Direta de Inconstitucionalidade, em decisão unânime proferida em 7 nov. 
2007, tendo como Relator o Juiz (convocado) Luiz Alberto Dantas Filho, que concedeu a medida cautelar 
pleiteada (DUARTE, 2011 p.281).   
66

 Amicus curiae é termo de origem latina que significa "amigo da corte". No Direito brasileiro diz 
respeito a uma pessoa, entidade ou órgão com profundo interesse em uma questão jurídica levada à 
discussão junto ao Poder Judiciário. É, assim, um novo instituto jurídico que possui previsão no §2° do 
art.7º da Lei 9868/99 (DUARTE, 2011 p.281).  
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na dificuldade de interação entre as escalas locais, metropolitanas e regionais, assim 

como na ausência da escala humana e da dimensão urbanística no projeto rodoviário.  

Esse novo fluxo estendeu a categoria de Coletora I da Av. Moema Tinoco para os 

trechos de ampliação viária da Av. Tocantínia até a BR-101, asfaltada em 2014 e sobre 

o rio Doce, na rua Conselheiro Tristão até o encontro com o anel viário na Av. João 

Medeiros Filho, conforme Figura 96.  

Figura 96. Mudança na hierarquia viária pelo projeto rodoviário da Av. Moema 
Tinoco. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  
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Segundo o Plano de Circulação Viária de Natal até 2025 (TECTRAN, 2015), a Av. Moema 

Tinoco se transformará em uma via Arterial II, assim como a rua Conselheiro Tristão, 

que sai de local para via Coletora I, com o projeto atual e segundo o plano passará a 

ser uma via Arterial II. Por essa razão, isso demanda, gradativamente, uma ampliação 

sobre a infraestrutura rodoviária e consequentemente consumindo o suporte biofísico 

e os atributos socioambientais da Zona de Proteção Ambiental 9.  

Ao observar o avanço construtivo sobre a ZPA entre 2001 e 2010, pode-se perceber 

uma contenção com relação ao avanço das décadas anteriores, mesmo havendo 

expansão. Essa contenção pode estar vinculada ao destaque negativo que o 

adensamento sobre a região teve com o processo de revisão do Plano Diretor e aos 

impedimentos construtivos até que houve regulamentação da ZPA 9. Além disto, cabe 

apontar que não foi identificado a ampliação da Comunidade da África no entorno da 

Rua Conselheiro Tristão sobre ZPA 9. Segundo dados do processo de regulamentação 

da ZPA 9, esse terreno, assim como o próximo a comunidade Eldorado na Lagoa do 

Gramorezinho é privado, com constante fiscalização dos proprietários para conter tais 

ocupações.  

Figura 97. Ocupação Urbana em 2012. 

 
Fonte: SEMURB, 2014. Nota:  

 

O avanço construtivo, por sua vez, foi marcado pelo crescimento dos assentamentos 

em trechos próximos a Av. Moema Tinoco, em especial o assentamento Gramorezinho 

e Eldorado, no trecho de lagoas, além do assentamento Sítio Pajuçara nas margens da 
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Estrada de Jenipabu. Esse avanço pode estar vinculado a um crescimento natural das 

famílias na região, assim como à atração que a ampliação da acessibilidade da região, 

por meio da divulgação do projeto de prolongamento da Av. Moema Tinoco até a BR-

101. Tais projetos atraem processos de desapropriação no entorno e valorização dos 

terrenos adjacentes. Essas evidências serão melhor discutidas no período de 

implementação da obra e que segue a discussão – 2010 a 2017. 

3.4.2 TRANSFORMAÇÕES E PERMANÊNCIAS DO USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO DA ZPA 9 RELACIONADAS AO 
LICENCIAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 
RODOVIÁRIO DA AV. MOEMA TINOCO DE 2010 A 2017 

Em 2012, o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, juntamente com o da Av. 

Tocantínia compunham um projeto único que recebia investimentos do Pró-

transporte. Esse projeto rodoviário era de responsabilidade da Secretaria de 

infraestrutura do Estado - SIN (MINISTÉRIO..., 2017). Esse projeto teve como 

contratante o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, via Secretaria de 

Infraestrutura e o autor era Vlamir César de Aquino Souto, com assinatura do ARCO 

engenharia Ltda67 (MINISTÉRIO..., 2017) 

Figura 98. Traçado do projeto rodoviário Av Fronteiras – Av. Moema Tinoco – BR 101 
– Norte. 

 
Fonte: MINISTÉRIO..., 2017 vol. 1. 

                                                      
67 As informações do projeto rodoviário foram disponibilizadas pelo Ministério Público, 45ª Promotoria 

de Justiça da defesa do Meio Ambiente de Natal, sob autorização da Dra. Gilka da Mata. Fez-se uso de 
um banco de dados sobre o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco e que embasaram o inquérito civil 
n°06.2013.00006852-0 (MINISTÉRIO..., 2017). Tais informações não estão no portal de transparência e 
na Secretaria de Infraestrutura, o projeto foi disponibilizado sem o memorial descritivo até o presente 
momento da escrita desta tese. 
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Como uma obra de infraestrutura, o projeto de engenharia rodoviário pode ser 

contratado e executado concomitantemente ao processo de regulamentação da ZPA 

968. Fortalecido pelo afastamento entre ações e políticas e destes com a dimensão 

urbanísticas e espaciais, o projeto rodoviário alterou o suporte biofísico e social da ZPA 

9 sem necessariamente considerar seus efeitos ao cruzar trechos de fragilidade 

socioambientais.  

Essa evidência se expõe na ausência de equidade na distribuição do solo ao longo do 

projeto rodoviário, assim como em sua intervenção voltada à ampliação do fluxo de 

automóveis. Desconsiderou, portanto, a diversidade da intensidade do fluxo de 

pedestres, as características do deslocamento cicloviário e os equipamentos de apoio a 

tais modais, mesmo ao implantar espaços exclusivos.  

A leitura do tráfego de automóveis sobre o prolongamento da Av. Moema Tinoco, da 

Av. da Tocantínia até a BR-101, segundo o Plano Básico Ambiental, foi considerado 

leve antes da implantação da obra. Contudo, com a finalização do trecho, o fluxo foi 

intensificado, com perspectivas de crescimento com a conexão da outra extremidade 

do projeto à Ponte Newton Navarro (SIN, 2013).  

A construção do projeto rodoviário com tais conflitos respondeu em partes a sua 

classificação como Coletora I que tem, por objetivo, distribuir o fluxo estrutural e local 

de automóveis e a sua projeção para 2025, de ser considerada como uma via Arterial, 

direcionada a um fluxo mais fluido e amplificado de veículos. Além disto, um projeto 

rodoviário respondeu a um transporte sobre rodovias e, sem uma política municipal de 

mobilidade urbana e incentivo federal para o transporte de massa, limitou a 

integração com modais sobre trilhos, por exemplo.  

Assim, evidenciou-se uma demanda social e estrutural por ampliação da acessibilidade 

na região e no contexto metropolitano, ao mesmo tempo em que o projeto rodoviário 

da Av. Moema Tinoco, desprovido da dimensão urbanística e de um contexto de 

incentivo ao transporte de massa, afetou áreas de fragilidade intensificando conflitos 

socioambientais. Ademais, atendeu limitadamente as questões de mobilidade urbana 

na cidade. Esses conflitos, por sua vez, influíram sobre o processo de implementação 

do projeto, em alguns casos, gerando mudanças traçado, como observado em 2014 no 

prolongamento da Av. Moema Tinoco até a BR-101. Induziu, consequentemente, a um 

letárgico processo de implantação da rodovia, doze anos após sua divulgação, 

interditada (2017) e sem finalização.  

A implantação do projeto rodoviário esbarrou em questões ambientais e em 

desapropriações, resultando para fins de licenciamento na separação dos projetos da 

                                                      
68

 O processo de regulamentação da ZPA 9 e a implantação do projeto rodoviário não foram finalizados 
até dezembro de 2017. 
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Av. Toncantínia e da Av. Moema Tinoco. Com incidência sobre a ZPA 9, o projeto da Av. 

Moema Tinoco, teve maior foco nessa tese.  

Contudo, compreende-se que o aumento da acessibilidade do projeto da Av. Moema 

Tinoco está relacionado com a conexão com a Av. Tocantínia, que possibilitou um fluxo 

mais intenso de veículos da B-R101 para o interior da Zona Norte, até chegar a BR-406. 

Essa conexão atraiu sobre a Av. Moema Tinoco automóveis de carga e deslocamento e 

amplia a demanda sobre a infraestrutura rodoviária (MINISTÉRIO..., 2017).  

O projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco passou por outras subdivisões, resultando 

na formação dos quatro trechos já apresentados.  Cabe destacar que a separação de 

trechos foi utilizada pelo Poder Público para a implementação do projeto rodoviário, 

separando processos de desapropriação, licenciamento ambiental e execução. Além 

desta separação, o trecho 4, que vai da Av. Tocantínia a BR-101, teve seu percurso 

alterado.  

Em 2013, foi aberto um inquérito civil no Ministério Público69 que resultou em um 

termo de ajustamento de conduta entre a empresa, o Estado e o MINISTÉRIO..., para a 

mudança do traçado, uma vez que o projeto inicial gerava aterramento de área de 

lagoa e desmonte de dunas, em decorrência das obras (Figura 99).  

A partir do referido inquérito, foi solicitado à SEMURB e ao IDEMA, em regime de 

urgência, um Relatório de Vistoria esclarecendo sobre o licenciamento da obra, a 

licença ambiental e a autorização do IDEMA com relação ao aterramento de lagoa e ao 

desmatamento e desmonte de dunas. Ao mesmo tempo o Ministério Público 

recomendou ao IDEMA a adoção de medidas administrativas, com a interrupção 

temporária da obra, evitando assim, danos irreversíveis ao meio ambiente.  

Figura 99. Movimentação de terra para aterramento da lagoa do Gramorezinho, 
2013.  

 
Fonte: MINISTÉRIO..., 2017. Processo Extra Judicial n° 5658 /2017. Volume 03 do Inquérito 
Civil – Revogação/Concessão de Licença ambiental/2013.  

                                                      
69

 Inquérito Civil n° 06.2013.00006852-0. Portaria N/0008/2013/45ªPJDMA 
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Com o inquérito instaurado, o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco passou por 

uma série de paralisações, até que em 2014 foi assinado o Termo de Ajustamento de 

Conduta, que acordava a mudança no traçado da rodovia. Nesse contexto, para 

viabilizar o projeto rodoviário, foi solicitado um estudo detalhado sobre a ZPA 9 e seus 

atributos biofísicos para a proposição de alternativas de locação do trecho 

questionado.  

Sobre a licença desse trecho, cabe relatar que, com base no Parecer Técnico do 

IDEMA70, a Subcoordenadoria de Licenciamento e Controle Ambiental71 foi favorável à 

emissão da licença ambiental simplificada, desde que considerasse a alteração do 

texto em alguns pontos. Dentre tais pontos destacam-se a inclusão da 

responsabilidade do empreender em executar o projeto licenciado e acionar o IDEMA 

caso haja modificação, além de versar sobre o tratamento dos resíduos sólidos e 

limpeza da obra. O Coordenador de Meio Ambiente, Sr. Sérgio Luiz Macedo, também 

favorável ao empreendimento, solicitou a alteração da Condicionante n° 5 para o 

seguinte texto: “O empreendedor fica ciente de que, no prazo de 90 (noventa) dias 

contados do recebimento da presente licença, deverá apresentar a Autorização para 

Supressão Vegetal para Uso Alternativo do Solo, para as espécies nativas, emitida pelo 

IDEMA”. Dessa maneira, o IDEMA autorizou a realização da obra com algumas medidas 

mitigadoras para compensar seus efeitos sobre o suporte biofísico local.  

Nenhum dos documentos apresentados após o parecer técnico mencionou a ocupação 

e aterro de parte da Lagoa do Gramorezinho. Por fim, o Diretor Geral72 do IDEMA 

concedeu no dia 15 de julho de 2013 a licença ambiental simplificada solicitada, sobre 

número: 2013-064908/TEC/LS-0558 (IDEMA, 2013 apud MINISTÉRIO..., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
70

 Sob responsabilidade do Técnico Francisco França de Souza Neto (CRQ 152001-03) 
71

 Sem assinatura por extenso do responsável técnico.  
72

 Sr. Manoel Jamir Fernandes Júnior 
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Figura 100. Licença Ambiental Simplificada da Construção da Avenida Moema Tinoco 
da Cunha Lima até a BR101.  

 

Fonte: IDEMA, 2013. 

 

Com base na licença ambiental simplificada, foi apresentado em agosto de 2013 o 

Plano Básico Ambiental – PBA: Execução das obras do Pro-transporte – construção do 

prolongamento da Av. Moema Tinoco da Cunha Lima até a Rodovia BR101, cujo 

empreendedor é a SIN73. O PBA trouxe em sua estrutura informações gerais do 

                                                      
73

 Equipe Técnica responsável: Rodrigo José da Fonseca Oliveira (Engenheiro Florestal) e Roberto Luiz 
Curioso da Silva (Geólogo). 
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empreendimento e os programas ambientais que seriam vinculados, como os planos 

de recuperação de áreas degradadas, de controle de processos erosivos, de controle 

ambiental para implantação das obras e, por fim, o programa de monitoramento dos 

impactos ambientais relativo a qualidade das águas dos cursos de água da área de 

influência direta do empreendimento (SIN, 2013).  

O PBA apresentou a relevância da obra como “elo de ligação fundamental a 

interligação do sistema aéreo ao sistema portuário, através da via de circulação 

terrestre, sobre a qual transitarão as cargas e os passageiros usuários desse sistema” 

(SIN, 2013, p.8). Quanto aos impactos da obra sobre os atributos socioambientais, 

após a apresentação da relevância urbanística e na mobilidade, o documento 

considerou que,  

a implantação do viário constitui-se como elemento importante para o 
desenvolvimento socioeconômico, assim como, sua implantação não 
implicará em supressão florestal, ou abertura de novas fronteiras, os 
aspectos ora considerados, estão centrados nos impactos sobre o meio 
abiótico, ainda que sejam considerados os impactos no meio biótico 
indiretos ou aqueles diretamente observados, mesmo de menor relevância 
relativa (SIN, 2013 p.8). 

O Plano de recuperação de áreas degradadas apresentou como objetivo específico 

integrar o projeto rodoviário ao ambiente que será implantada e contribuir para 

regeneração e ampliação da vegetação original nas áreas de intervenção (SIN, 2013 

p.10). Para a regeneração da vegetação, não foi considerada a coleta e replantio de 

espécies nativas retiradas na própria limpeza do percurso, mas a indicação de compra 

das mudas nativas em hortos. 

O Plano de processos erosivos apresentou como objetivo “localizar as áreas que 

possuem maior suscetibilidade à erosão, sugerindo alterações e ou implementando o 

controle por meio de técnicas específicas nos locais propensos, caso sejam necessárias, 

e a proposição de medidas de prevenção/monitoramento para as obras e/ou para a 

fase de operação do empreendimento” (SIN, 2013 p.16). Mesmo nesse plano não 

foram trabalhadas as características do empreendimento, apenas da obra, 

considerando os efeitos sobre a dimensão socioambiental resolvidos com uso de 

técnicas e tecnologias durante a obra. A exemplo disto, o documento determinou que 

a interrupção de trechos de drenagem perene ou intermitente fossem evitadas, mas 

em caso de necessidade, dever-se-ia usar de artifícios construtivos, como as manilhas. 

Para o documento, todas as áreas podem ser susceptíveis à erosão, devendo observar 

a alteração na cobertura vegetal, topografia, compactação do terreno, intempéries, 

exposição do solo. A existência de erosão deve ser imediatamente reportada para que 

seja monitorada posteriormente, indicando que o processo pode permanecer ou se 

intensificar na operação do projeto. Para isso, o projeto de drenagem e o formato de 

implantação, assim como a revegetação do solo são apontados como fundamentais 
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para redução os fatores que geram a erosão do solo (SIN, 2013, p. 17). Para a 

revegetação do solo, foram realizadas indicações de que o solo fértil extraído das 

escavações e jazidas deveriam ser armazenados para acelerar o processo de fixação da 

nova vegetação.  

O “Plano de Controle Ambiental para implantação da obra” teve como objetivo 

acompanhar e orientar possíveis impactos gerados ao meio ambiental e social, ou 

ocorrências de emergências, que podem acontecer em diferentes fases de 

implantação do projeto. O Plano indicou ainda que deveriam preservar os aspectos 

cênico-paisagísticos do Rio Doce. Para isso, foi apresentado como metodologia o 

monitoramento das construções na ZPA 9, evitando o comprometimento da paisagem 

e a discussão com moradores para elaboração compartilhada de planos e projetos 

paisagísticos, junto aos órgãos ambientais, de desenvolvimento urbano e 

universidades,  que “omitam as edificações e ressaltem atributos da paisagem local, 

em especial as lagoas constituintes do Sistema Lacustre Pajussara/Gramoré” (SIN, 2013 

s.p). Destaca-se que, embora isso seja previsto no plano, não há registro de que 

paisagens ou construções realizam bloqueio visual e uma das lagoas a qual se pretende 

preservar é objeto de soterramento pelo próprio projeto rodoviário.  

O Programa de Monitoramento dos Impactos Ambientais Relativo a Qualidade das 

Águas dos Cursos de Água da Área de Influência Direta do Empreendimento, teve 

como objetivo o “acompanhamento e monitoramento da qualidade das águas, visando 

correções ou adaptações no caso de possíveis alterações que venham a comprometer 

o seu uso, possibilitando riscos de contaminação, particularmente com a irrigação de 

hortifrutigranjeiros” (SIN, 2013, p.26). Nesse documento, o rio doce foi classificado 

como classe 2 da resolução 357 do CONAMA, podendo, assim, ser utilizado para 

consumo humano, usos recreativos primários e para rega de alguns usos.  

Como impactos ambientais o PBA apontou: soterramento de lagoa; processos 

erosivos, advindo da degradação gerada pela obra para a construção de taludes de 

estradas, escavações, movimentação de terras, jazidas de empréstimo, áreas de bota-

fora, novas vias de acesso e caminhos de serviço; supressão de vegetação nativa; 

alteração na topografia do solo; mudança no sistema de drenagem, escoamento 

subsuperficial e superficial natural do local; descaracterização do terreno natural; 

compactação e impermeabilização do solo; mudança na estrutura do solo, “podendo 

desencadear processos erosivos e carreamento de material superficial para rede de 

drenagem, o que provocaria perda de material de solo superficial e o assoreamento 

dos recursos hídricos” (SIN, 2013); relocação de solo fértil de uma área e inserção em 

outra; além do consumo dos recursos hídricos para execução da obra. 

Em todo o documento, os atributos socioambientais e o fluxo de pedestre, orientado 

como prioritário pela política de mobilidade urbana e elemento central na integração 
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do projeto com a área socioambiental, foi condicionado à relevância e ao contexto da 

mobilidade metropolitana. 

Em 19 de setembro de 2013, a Secretaria de Infraestrutura, solicitou ao IDEMA um 

prazo adicional de 90 dias para o atendimento das condicionantes da licença ambiental 

simplificada, com a justificativa de a obra ser de utilidade pública e de que havia 

demanda por contratação de pessoas e serviços especializados (Ofício n° 1078/2013-

SIN/GS). Em outubro de 2013, foi solicitada a supressão da vegetação, licença para 

obras hidráulicas do IGARN e publicação da concessão da licença.  

A licença de obra hidráulica n° 0048/2013 foi concedida pelo Instituto de Gestão das 

Águas – GARN –, para obra de bueiro duplo sobre a bacia hidrográfica do rio doce, com 

fonte de água na Lagoa Azul, município de Extremoz, datada de outubro de 2013 com 

um ano de validade.  

Sobre a solicitação por remoção da vegetação, via comunicado n°1025/2013 da 

Coordenação de Meio Ambiente, foi autorizado, em setembro, o desmate de três 

árvores com replantio de 10 de cada espécie. Além disto, foi indicado a solicitação de 

documento de Origem Florestal (DOF) para transporte das árvores nativas abatidas, 

com volume de 1,8m³/hectare. 

Sobre o processo de licença simplificada e durante a fase de aterro da Lagoa do Sapo, 

no Bairro de Lagoa Azul, Trecho 4 – Tocantínia a BR-101, o Ministério Público após 

vistoria, solicitou a paralisação da obra. Além disto, realizou um estudo sobre o projeto 

rodoviário que gerou um despacho, destacando que embora a obra atinja trechos de 

dunas e lagoas, o IDEMA concedeu licença simplificada sem a existência de estudos 

ambientais prévios e que o Plano Básico Ambiental “é genérico e não aponta nenhum 

diligência relacionada à recuperação de área degradada e a mitigação de impactos 

ambientais decorrentes do empreendimento” (MINISTÉRIO..., 2013, página).  

Em 9 de dezembro de 2013, ocorreu uma audiência pública com objetivo de informar 

as conclusões iniciais do Ministério Público sobre a análise dos autos do processo de 

licenciamento ambiental. Sobre o trecho 4, ficou entendido que a via carroçável 

existente apresentava 6,2m de largura e o projeto propunha 12,20m mais área de 

taludes, o que totalizava 22m de largura, uma ampliação de 15,8m na largura da via 

existente. Assim, na ata da audiência ficou marcada a fala do Ministério Público que 

informou que  

fica nítido que a construção dos acostamentos e do aterro pretendido atinge 
a área de lagoa natural existente no local (Lagoa do Gramorezinho, 
conhecida também pelos moradores locais como Lagoa do Campo). Com 
essas informações é possível considerar que a Licença Ambiental concedida 
pelo IDEMA autorizou a implantação do projeto atingindo, além das áreas 
de dunas e área de lagoa (SEMURB, 2013). 
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Em resposta, o então Diretor Geral do IDEMA, Dr. Manoel Jamir, reconheceu os danos 

ambientais, mas destacou que o IDEMA não autorizou a obra tal como estava sendo 

executada. Por conseguinte, solicitou à Secretaria de Infraestrutura a paralisação da 

obra e que encaminhasse ao Ministério Público as especificações do trecho. O 

direcionamento do IDEMA seguiu para que o IDEMA e a SEMURB, com participação do 

Ministério Público, realizassem um Termo de Referência para orientar a SIN a elaborar 

o Relatório Ambiental Simplificado, bem como o Plano de Recuperação de Área 

Degradada. Com base nesse novo estudo, uma nova licença seria expedida.  

O Diretor questionou, ainda, a paralisação de toda obra, uma vez que a problemática 

estava centrada em um trecho específico. O MP entendeu que a obra da Av. Tocantínia 

até a rua Conselheiro Tristão não foi iniciada até aquele momento (12/2013) e que 

deveria aguardar pela diligência. No caso do trecho da Av. Tocantínia, ficou acordada 

vistoria para definir trecho de paralisação.  

Na vistoria, a obra ficou proibida realizar qualquer intervenção sobre qualquer corpo 

hídrico da área e nem realizar desmatamento que não seja autorizado. Foi 

identificado, ainda, que ocorreu movimentação de terra e supressão vegetal além do 

previsto pelo projeto, por não ter sido considerado o eixo da via existente e que uma 

tubulação foi inserida sobre uma lagoa para drenagem de água, sem prévia 

autorização. Esses fatores apontam não apenas o consumo do espaço ambiental 

protegido, mas de seus recursos.  

Na audiência pública do dia 13 de dezembro de 2013, o MP destacou que as licenças 

para o trecho Tocantínia-BR101 apresentaram relatório ambiental simplificado e que o 

trecho Tocantínia-Rua Conselheiro Tristão apresentou Relatório de Controle Ambiental 

e que nos estudos não constam alternativas locacionais para o projeto rodoviário. 

Representantes da SIN informaram dispor de um projeto alternativo para mitigar os 

impactos sobre dunas e lagoas na região. A audiência teve como encaminhamento a 

complementação e a inclusão de relatórios para estudo. Nessa audiência, manteve-se 

a paralisação, abrangendo para atividades sobre área de duna.  

Destaca-se, nessa audiência, o acordado que a SIN deveria apresentar alternativas 

locacionais ao projeto no trecho Tocantínia-BR101. Nesse caso, os atributos 

ambientais foram fundamentais para a implementação do projeto, apresentando a 

fragilidade ambiental como fator determinante na alteração do traçado. Nessa 

perspectiva, cabe evidenciar que tanto o projeto alterou o meio, quanto o meio 

alterou o projeto.  

Com a aprovação de um novo traçado, sem que gerasse aterro de lagoa, a execução do 

novo traçado ocorreu em 2014/2015. Nos anos seguintes, nota-se um aumento de 

fluxo de veículos e pressões para ampliação do potencial construtivo em terrenos do 

entorno da intervenção, mesmo em área de forte fragilidade ambiental da ZPA 9, 
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conforme observado no processo de regulamentação da Zona. Contudo, percebeu-se 

que, embora houvesse essa pressão, aconteceu também uma contenção no avanço 

das construções, identificando-as de maneira rarefeita no território. Cabe ressaltar que 

as poucas edificações identificadas se encontravam nas proximidades do Trecho 2 (rua 

Conselheiro Tristão próximo ao loteamento Caiana) e do Trecho 4 (Av. Tocantínia a 

BR101) do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, no assentamento Gramorezinho. 

Em 2017, o projeto passou a ser de responsabilidade do Departamento de Estradas e 

Rodagens – DER –, que enfrentou questões sociais e de desapropriação do trecho da 

rodovia. Isso provocou novas paralisações e aumento de custos previstos. Até 2017 o 

novo traçado da Av. Moema Tinoco, sobre a rua Conselheiro Tristão e o rio Doce, não 

havia encontrado com o antigo.  

Destaca-se na Figura 101 o avanço das construções sobre a ZPA e a bifurcação do 

traçado por meio do projeto da Av. Moema Tinoco, que a partir de 2014 se distanciou 

do percurso antigo, passando a abranger a rua Conselheiro Tristão e a ampliação até a 

BR 101, contornando a lagoa do Gramorezinho. Diferente do traçado original da Av. 

Moema Tinoco que contornava a ZPA, o projeto rodoviário ampliou sua extensão 

atravessando partes centrais desta, incluindo duas áreas pouco acessadas e de baixo 

adensamento construtivo ao mercado formal de terras. A baixa acessibilidade sobre 

essas regiões – com vias carroçáveis ou com baixa conectividade – protegeu, por 

algum tempo, esses trechos que apresentam alta fragilidade ambiental.  
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Figura 101. Mapa das edificações e evolução do traçado rodoviário da Av. Moema Tinoco em 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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Nas obras da Av. Moema Tinoco, chamou atenção o trecho da Rua Conselheiro Tristão 

que apresentou como solução para atravessar a barreira ambiental, a abertura de 

túneis e o assoreamento das dunas sobre o Rio Doce, vencendo assim os 13m de 

diferença topográfica entre os trechos. Além disto, o processo de desapropriação não 

foi finalizado o que impediu o andamento da obra.  

Figura 102. Interrupção do trecho da Rua Conselheiro Tristão sobre o Rio Doce para 
conexão da Ponte Newton Navarro com a Av. Moema Tinoco.  

 

Fonte: Google maps, 2017, com inclusão de imagens do arquivo pessoal da autora, 2017.  
 

A relevância do suporte biofísico da Zona de Proteção Ambiental, em seu papel único 

na manutenção da qualidade de vida nas cidades, aproximou a discussão 

socioambiental do projeto de engenharia rodoviária da avenida, destacando o 

protagonismo dos atributos socioambientais das ZPAs, frente às decisões de 

localização e traçado dos projetos rodoviários. Contudo, em alguns trechos esses 

atributos foram desconsiderados e apenas transpostos pelo projeto de engenharia 

rodoviária, como na transposição do Rio Doce.  

Mesmo que durante a execução da obra o projeto rodoviário tenha passado por 

adequações para se moldar a alguns atributos ambientais, ainda assim, a linguagem e 

o padrão construtivo deste não dialoga com a questão socioambiental da área em 

relação a sua dimensão urbanística. Dessa maneira, não há equipamentos de apoio a 

diferentes modais, áreas de parada pedonal e de ciclista e calçadas maiores em pontos 

de confluência. O projeto age no dimensionamento e suporte da infraestruturação do 
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espaço para o automóvel, sendo perceptível a barreira com o espaço socioambiental 

do entorno.  

Essa barreira caminha sobre duas vertentes: (1) a ampliação da acessibilidade atraindo 

novos usos e ocupações; e (2) o isolamento do espaço ambiental das pessoas que por 

ali transitam, reduzindo a apropriação e a relação homem-natureza. Nessas duas 

vertentes identificadas, não houve fortalecimento da proteção ambiental. Foi 

identificada a ausência ou frágil apropriação da dimensão urbanística e do vínculo do 

projeto rodoviário com outras políticas socioambientais voltadas à localidade e à 

escala humana no território ambiental.  

3.4.3 PERMANÊNCIAS E TRANSFORMAÇÕES DO USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO DA ZPA 9 

De maneira conclusiva, a análise da evolução urbana da área no período de 1984 a 

2017, conforme Figura 103, demonstrou a interligação entre os atributos ambientais, 

que influíram sobre o traçado da rodovia da Av. Moema Tinoco, que, por sua vez, 

acompanhou e transformou o uso e ocupação do solo da ZPA 9.  

Em 1984, pode-se identificar que as edificações eram rarefeitas, mesmo com a 

presença de assentamentos e com a instalação dos loteamentos e conjuntos 

habitacionais da década de 1970. Os pequenos agrupamentos de edificações estavam 

próximos a Av. Moema Tinoco, que nesse período se conectava a Av. João Medeiros 

Filho e a Estrada de Jenipabu, mas não tinha acesso direto à BR101.  

Como área de expansão urbana, o período de 1984 a 2001 demonstrou uma forte 

ocupação dessa região, com destaque: (1) para o trecho que vai da Estrada de 

Jenipabu ao Eixo das Tocantínia, onde se localiza, o loteamento Novo Horizonte 

(1977); (2) para o trecho próximo ao cruzamento da Av. Moema Tinoco com a Av. João 

Medeiros Filho, que compreende o loteamento Caiana (1979). Observou-se que em 

1994 esse trecho da Av. Moema Tinoco foi considerado como parte do sistema 

rodoviário estruturante de Natal, caracterizado como via Coletora I.  

Verificou-se a expansão das ocupações nas margens a Av. Moema Tinoco: 1) em 

trechos em que havia loteamentos sobre a Zona; 2) ocupação das margens da lagoa do 

Gramorezinho, em especial no entorno dos conjuntos Eldorado e Gramoré e da lagoa 

do Dendê; e, 3) crescimento sobre os eixos rodoviário estruturantes. 

Com a Ponte Newton Navarro (2000) a acessibilidade da região foi ampliada, contudo, 

a Av. Moema Tinoco ainda apresentava baixa infraestrutura rodoviária e difíceis 

acessos, em especial a conexão com a BR101.  

Nesse período, mesmo com crescente adensamento, observou-se que a conexão do 

bairro da Redinha e Pajuçara se dava principalmente com a Joao Medeiros e com a 



217 
 

Tomas Landin. Já o Bairro de Lagoa Azul se comunicava com o eixo das fronteiras que 

por sua vez se conectava a Tomas Landin. Essa percepção se dá pelas vias 

estruturantes terem maior acessibilidade e opções de transporte e pela Av. Moema 

Tinoco não ter conexão formal com a BR101.  

Em 2005 foi lançado o projeto de reestruturação da Av. Moema Tinoco, com proposta 

de desapropriação de uma grande quantidade de imóveis e propriedades, contudo, as 

obras só tiveram início por volta da década de 2010. Cabe apontar que do projeto da 

rodovia até sua execução, ainda em processo (2017), novos edificações foram erguidas 

as margens da Av. Moema Tinoco e que passarão a compor o quadro de 

desapropriações até o processo de desapropriações ser concluído.   

Sobre a ZPA 9, com registro das ocupações em 2010, pode-se notar um movimento de 

expansão de edificações sobre as vias locais, no trecho que vai da Estrada de Jenipabu 

ao Eixo das Tocantínia e no assentamento localizado acima da Lagoa do Gramorezinho, 

após a Av. Moema Tinoco. Essa última fortemente vinculada à horticultura.  

Com a adequação da rodovia pelo Termo de Ajustamento de Conduta realizado pelo 

Ministério Público, para evitar que a rodovia aterrasse uma lagoa e que resultou na 

alteração do traçado da Av. Moema Tinoco durante sua implementação em 2014.  

Se expande nessa mesma década o prolongamento da Av. Moema Tinoco sobre a rua 

Conselheiro Tristão, alterando seu trajeto original e incluindo uma nova fração da ZPA 

a essa dinâmica de movimentação rodoviária. Esse novo trajeto incluiu 

desapropriações, a ampliação de acessibilidade à propriedade com uso de aeródromo 

e porto seco, assim como cruzou o Rio Doce descaracterizando paisagens dunares e a 

mata ciliar, mantendo o padrão tipológico do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco.  
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Figura 103. Evolução Urbana da ZPA 9 e do traçado da Av. Moema Tinoco. 

 

Fonte: Elabora pela autora, 2017 com base no dados da SEMURB 2105 / GOOGLE, 2017. Nota: Alterado pela autora. 
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3.5 TRANSFORMAÇÕES E TENDÊNCIAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
E DOS ATRIBUTOS SOCIOAMBIENTAIS DA ZPA 9 SOB INFLUÊNCIA DA 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RODOVIÁRIO DA AV. MOEMA TINOCO DA 
CUNHA LIMA 

O entorno do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, na maioria de seu traçado, em 

especial ao direcionar o olhar para a ZPA 9, é dotado de áreas abertas, vegetadas, com 

conexão com as dunas e com as lagoas. Esses espaços funcionam como aberturas 

visuais e respiradores térmicos para a região de elevado adensamento construtivo dos 

bairros da Redinha, Pajuçara e Lagoa Azul, além de serem espaços de lazer para a 

comunidade local.  

Os atributos ambientais da ZPA e os espaços livres no entorno do projeto rodoviário 

são, para tanto, forte elementos de identidade visual e sensorial, dotados de regiões 

de natureza, amplas paisagens e belezas peculiares. Apresentam, assim, ao aproximar 

Raquel Tardin (2008), um elevado potencial para reestruturar projetos e para interligar 

diferentes escalas de intervenção.  

Evidencia-se, portanto, que os atributos socioambientais da ZPA 9 e o seu contexto de 

proteção legal influenciam na forma urbana da Zona Norte, assim como, influenciaram 

parcialmente o traçado do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, como percebido 

com a alteração de traçado evitando o aterro de parte da lagoa do Gramorezinho.  

Ao mesmo tempo, as belezas desse percurso, sua localização e a ampliação da 

conectividade da rodovia atraíram sobre a ZPA 9 diversos empreendimentos, 

identificados no processo de regulamentação da ZPA com usos habitacionais e de lazer 

e turísticos, que demandaram ampliação do potencial construtivo e impactaram sobre 

esses atributos. Desta maneira, compreende-se que o projeto rodoviário da Av. 

Moema Tinoco ampliou a acessibilidade e funcionou como elemento de transformação 

do uso e da ocupação do solo da ZPA, impactando direta ou indireta sobre sua 

proteção.  

Evidencia-se, assim, que tanto a ZPA 9 quanto o projeto rodoviário são fortes 

elementos de reestruturação urbana, que ao se encontrarem no território e no espaço 

socioambiental geram impactos um sobre o outro. Todavia, pouco se percebeu da 

consideração dos atributos socioambientais na concepção desse projeto rodoviário de 

escala metropolitana. Assim como, pouco se identificou da consideração do projeto 

rodoviário da Av. Moema Tinoco no processo de regulamentação da ZPA 9.  

Nesse sentido, tanto foi mantida uma tipologia rodoviária padrão sobre a ZPA 9 e fora 

desses limites, quanto o processo de regulamentação da ZPA não direcionou 

parâmetros para a implantação dessa rodovia sobre essa zona, afetando sua proteção 
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e induzindo processos imobiliários intensos que transformam a dinâmica urbanística 

local.  

Ao olhar para o projeto rodoviário evidenciou-se que este foi composto por faixas para 

automóveis, em alguns momentos faixas e ilhas para o transporte coletivo, calçadas e 

ciclovia. Sobre esta estrutura depreende-se que todas foram concebidas e 

condicionadas à lógica de deslocamento do automóvel, distanciando-se da escala 

humana, assim como dos atributos socioambientais locais.  

Sob essa compreensão foram identificadas 11 baias de paradas de ônibus que 

organizam os pontos de subida e descida de pedestres. Com esses recuos centrais, em 

forma de ilha, percebeu-se a possibilidade de fluxo contínuo de veículos e identificou-

se um afastamento das calçadas. Tais equipamentos foram locados com distâncias de 

aproximadamente 400m entre um e outro, o que permitiu um bom cobrimento da 

região.  

Entretanto, há ausência dessas estruturas e de ciclovias em todo os 3Km de extensão 

do trecho 04, que vai da Av. Tocantínia a BR-101 e conecta Natal ao município de 

Extremoz e São Gonçalo do Amarante. Esse trecho contempla os assentamentos 

Gramorezinho e Eldorado, com vastas áreas de cultivo da agricultura familiar nas 

proximidades das lagoas e do Rio Doce. Cabe destacar que, pelas características 

urbanas e sociais nesse trecho, identificou-se um público dependente do 

deslocamento via transporte coletivo, ciclovia e pedonal.  

No caso das ciclovias essas foram inseridas para responder de maneira protocolar a 

uma demanda da Política Nacional de Mobilidade urbana. Todavia, ficou limitada a 

espaços pouco conectados, entre as faixas de veículos motorizados. Como o projeto 

rodoviário como um todo, tanto as ciclovias quanto as estruturas de transporte 

coletivo, apresentaram, limitado diálogo com as áreas verdes e livres do entorno da 

rodovia e como os aspectos socioambientais locais.  

Ao analisar o projeto rodoviário observou-se que este separou áreas para fluxo de 

cada modal e ampliou nessa estrutura a fluidez do deslocamento de veículo. Contudo, 

o projeto não considerou a autonomia do deslocamento dos modais não motorizados, 

desconsiderando os atributos socioambientais do entorno. Nesse sentido, elaborou-os 

com tipologias únicas, sem o alargamento de calçadas em trechos de grande fluxo de 

pedestres e sem a inserção de equipamentos e tipologias que incentivem usos 

diferentes dos de deslocamento, em especial ao cruzar trechos de fragilidade 

socioambiental. Assim, não foram constatados equipamentos de descanso, 

permanência, recreativos e pontos de integração modal.  

Esses equipamentos são parte da infraestrutura para os modais não motorizados e 

para o transporte coletivo, influindo diretamente sobre a percepção de segurança, 

conforto e prazer do usuário e cidadão. A ausência desses equipamentos acaba por 
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repelir e dispersar os usuários, alterando em alguns casos, a relação social que a 

população local tem com a rua, com as calçadas e com a própria zona de proteção 

ambiental.  

Assim,  tanto as calçadas, quanto a ciclovia apresentaram poucas oportunidades de 

variação de percurso, de oportunidades para prática de atividade física protegidas do 

circuito de veículos ou de lazer. Desta maneira, o projeto pode ser caracterizado como 

monótono e inativo, como espaços exclusivos de passagem, com zoneamento de uso 

com poucas variações de função.  

A baixa autonomia das estruturas voltadas ao transporte não motorizado no projeto 

rodoviário da Av. Moema Tinoco pode ser comprovada tanto no traçado e tipologia 

apresentados, quanto pela ausência de equipamentos e de comunicação visual. No 

projeto rodoviário a comunicação visual apareceu exclusivamente como placas de 

sinalização de trânsito. Nesse contexto, evidenciou-se uma desconsideração da 

dimensão humana no projeto rodoviário sobre a ZPA 9.  

Têm-se como comunicação visual elementos visuais, táteis, sonoros e outros que 

tragam informações sobre o deslocamento, opções de rota, sobre os elementos de 

entorno que apontem localização, identificação e valorização do meio que se percorre. 

Além de informativos sobre padrões e condutas a serem adotadas naquele espaço, tal 

como proibições de acessos ou convites para ir a algum lugar, como uma lagoa.  

O projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco influenciou ainda sobre a aumento de fluxo 

de veículos, em especial no trecho 2 (sobre a rua Conselheiro Tristão) e no trecho 4. 

Ambos os trechos, identificados como de elevada fragilidade socioambiental, 

respondiam principalmente a fluxos locais e residenciais, sendo o trecho 2 com baixa 

conectividade, se encerrando nas dunas do Rio Doce e o trecho 4 uma via carroçável, 

por entre lagoas.  

Do ponto de vista urbanístico e aprofundando a perspectiva ecológica de Alisa W. 

Coffin (2007), o projeto rodoviário funcionou como um divisor de partes da ZPA 9, 

reforçando a compreensão de redução das ZPAs por meio do confinamento 

progressivo de seus espaços pela rede rodoviária. Essa rede tende a uma expansão e 

supressão dos atributos socioambientais de maneira constante.  

A separação de partes da ZPA 9 por um projeto rodoviário que apresentou tipologia 

única, alta velocidade e intenso fluxo de veículos, assim como, poucas possibilidades 

de cruzamento para o transporte não motorizado, reestruturou também a identidade, 

a unidade e o funcionamento conectado de um mesmo bairro. Por exemplo, facilitou a 

conexão entre o bairro de Pajuçara e a BR101, com a ampliação da Avenida sobre o 

bairro de Lagoa Azul, contudo, dificultou o deslocamento pedonal da comunidade do 

Gramorezinho para a comunidade do Eldorado, inseridas no mesmo bairro - Lagoa 

Azul. 
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Cabe retomar que a velocidade de deslocamento na rodovia é outro fator que 

colaborou com o descolamento do projeto com o contexto socioambiental local. 

Quanto mais alta a velocidade, menos elementos são apreendidos pelo indivíduo que 

se desloca. Nesse sentido, há baixa apropriação do transeunte automobilizado pelo 

espaço ambiental em que este adentrou por meio da rodovia.  

Assim, a tipologia e o traçado do projeto rodoviário fomentaram, ainda, dinâmicas 

diferenciadas em frações de um mesmo bairro e pressionaram para a expansão 

urbana, tanto para o aumento do potencial construtivo, quanto para futuras 

ampliações rodoviárias sobre a ZPA.  

Cabe destacar, ainda como impacto do projeto rodoviário, que este suprimiu atributos 

socioambientais relevantes da ZPA 9, uma vez que, sua expansão foi realizada 

prioritariamente no sentido da via para a ZPA 9, avançando sobre os limites da Zona e 

promovendo no trecho 3, um elevado número de desapropriações. Ressalta-se que 

sobre o trecho 2 e 4 o projeto rodoviário alterou o traçado original da Av. Moema 

Tinoco atravessando regiões de intensa fragilidade socioambiental.  

Quanto às desapropriações constatou-se que ao desconsiderar uma faixa de domínio 

para o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, houve uma redução do número de 

desapropriações. Ainda assim, somam-se 341 desapropriações aferidas nessa tese, que 

chegam a afetar aproximadamente 1.000 pessoas. Sobre esse processo, constatou-se 

que esta sendo delongado, transparente e com baixa flexibilidade de negociação, 

frente à utilidade pública, ao caráter estruturante a escala metropolitana do projeto 

rodoviário.  

Evidenciou-se ainda trechos em que a propriedade foi completamente desapropriada, 

contudo, foi utilizado apenas uma fração para o projeto rodoviário. Esses trechos serão 

de dominialidade e responsabilidade do Poder Público e não foram considerados no 

projeto rodoviário, nem no projeto paisagístico vinculado a este. Nesse sentido, 

identificou-se a existência de reserva de frações de solo e áreas livres ao longo da 

rodovia sem funcionalidades definidas. A existência dessas frações ociosas pode 

fomentar, por exemplo, o abandono da área ou sua privatização indevida.  

O licenciamento do projeto rodoviário chamou especial atenção, por ter sido 

considerado de baixo impacto, mesmo cruzando áreas de elevada fragilidade 

socioambiental. Nesse sentido, o enquadramento do impacto se deu, principalmente, 

pela pequena dimensão do trajeto, não considerando a relevância dos atributos 

socioambientais.  

A emissão de licenças simplificadas mesmo em áreas de APP urbana (rio, lagoa e duna) 

demonstrou a fragilidade da leitura do projeto rodoviário na legislação ambiental e 

urbana. O que indicou um descompasso entre Políticas, planos e projetos, afetando a 

proteção ambiental.  
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O Quadro 6 apresentou uma síntese da relação dos atributos socioambientais da ZPA 9 

com o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, separado por trechos. Nesse quadro 

apontaram-se os conflitos ambientais, sociais, vinculados à legislação e as dinâmicas 

urbanísticas evidenciados do encontro da ZPA e da Avenida com o território.  

Como conflitos ambientais destacou-se a desconsideração dos atributos 

socioambientais pelos projetos rodoviários. A elevada quantidade de desapropriação e 

a baixa consideração da dimensão humana na concepção do projeto rodoviário, com 

foco nas estruturas cicloviárias e pedonais, chamaram a atenção quando observados 

os conflitos sociais. Nos conflitos de ordem político/legal destacaram-se a relocação de 

pessoas para municípios distantes, um processo de desapropriação com baixa 

capacidade de negociação e um descompasso entre políticas, planos e projetos. Nos 

conflitos de ordem da dinâmica urbanística, destacaram-se a perda de identidade, com 

a descaracterização de paisagens e as tendências de transformação do uso e ocupação 

do solo, que indicaram, por exemplo, a supressão progressiva dos espaços de 

produção alimentar.  

Com base nas constatações desenvolvem-se as conclusões, que recupera e relaciona 

as compreensões observadas ao longo da tese, para então, responder ao objetivo geral 

e averiguar o pressuposto inicialmente colocado.  
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Quadro 6. Considerações dos atributos socioambientais da ZPA 9 pelo projeto rodoviário: atributos socioambientais, marco legal e dinâmica urbanística. 

TRECHO DO 

PROJETO 

RODOVIÁRIO 

CONFLITO AMBIENTAL CONFLITO 

SOCIOECONOMICO 

LEGISLAÇÃO E NORMAS DINÂMICA URBANÍSTICA- 

CONSIDERAÇÕES DOS ATRIBUTOS 

SOCIOAMBIENTAIS NO PROJETO 

RODOVIÁRIO. 

TRECHO 01 - trecho 

anel viário na João 

Medeiros Filho 

 

Fora dos limites da ZPA 9, 

embora nas margens da 

ZPA 9 e da ZPA 8. 

Não houve exclusões dos 

atributos ambientais nesse 

trecho, embora tenha 

havido elevada 

movimentação de terra 

para elaboração dos 

taludes de contenção do 

anel viário.  

38 propriedades afetadas: 

16 da comunidade África – 

AEIS; 22 do loteamento 

Caiana. Com 12 

desapropriações.  

 

Região de forte fluxo de 

veículos que vem da ponte 

Newton Navarro e do 

fluxo turístico do litoral 

Norte.  

 

Comunidade que utiliza os 

espaços como áreas de 

circulação e lazer. 

Dependentes de 

transporte público, 

bicicleta e transporte a pé.  

Realocação de pessoas em 

situação de fragilidade com 

habitações precárias para 

Regomoleiro – SGA; 

Nesse trecho além da inclusão 

do projeto rodoviário, o 

processo de regulamentação 

da ZPA 9 ampliou o potencial 

construtivo inserindo uma 

fração como subzona de 

conservação 8, sobre a 

propriedade que tem uso atual 

de Aeródromo.  

Há em andamento um projeto 

de regularização fundiária para 

a Comunidade África – isolada 

do projeto rodoviário.  

Descompasso entre Políticas, 

planos e projetos, afetando a 

proteção ambiental. 

O projeto desapropriou edificações do 

assentamento África e do loteamento 

Caiana – regularizado.  

Embora seja um local de elevado fluxo de 

pessoas, não houve alterações do projeto, 

em especial quanto a estrutura para o 

transporte pedonal.   

Embora seja um ponto de conexão da 

malha rodoviário, não foram identificados 

pontos de apoio ao ciclista, de integração 

de modais ou possibilidades de variação de 

percurso. 

Há ausência de indicativos de comunicação 

visual para os modais não motorizados.  

Essa região de confluência tornou-se um 

ponto repelente de pessoas, efeito 

reforçado pelas características do projeto 

rodoviário voltado ao automóvel.   
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Cont. Quadro 6. Considerações dos atributos socioambientais da ZPA 9 pelo projeto rodoviário: atributos socioambientais, marco legal e dinâmica urbanística 

TRECHO DO 

PROJETO 

RODOVIÁRIO 

CONFLITO AMBIENTAL CONFLITO SOCIOECONOMICO LEGISLAÇÃO E NORMAS DINÂMICA URBANÍSTICA- 
CONSIDERAÇÕES DOS 

ATRIBUTOS 
SOCIOAMBIENTAIS NO 
PROJETO RODOVIÁRIO. 

TRECHO 02 –  

Do anel 

viário, 

seguindo 

pela rua 

Conselheiro 

Tristão até 

encontrar o 

traçado 

original da 

Av. Moema 

Adentra a ZPA 9, cruza 

o rio doce, promove 

desmonte de dunas, 

gera erosão, aterra o 

rio para inserção de 

bueiros e para inserção 

da rodovia, que 

preserva suas 

características – duas 

vias em cada sentido, 

asfalto e a ciclovia no 

centro.  

Altera o perfil natural 

do terreno, nivelando 

13m de diferença 

topográfica entre as 

margens do rio.  

Trechos de alagamento 

ao longo da rodovia.  

85 propriedades foram desapropriadas entre 

assentamentos sobre loteamento formal e 

loteamento caiana.  

Comunidade que utiliza os espaços como áreas 

de circulação e lazer. Dependentes de 

transporte público, bicicleta e transporte a pé. 

Trecho com características de área não 

urbanizada. 

Trecho antes do projeto rodoviário com baixo 

fluxo de veículos. Com a implantação do 

projeto rodoviário o fluxo se intensificará e há 

uma tendência de separação do espaço de 

circulação e de lazer e permanência.  

Indica-se a alteração, pela segregação, da 

utilização do espaço rodoviário pela população 

ou do fluxo rodoviário que dividirá espaço com 

as apropriações sociais da rodovia, como visto 

na Av. Moema Tinoco em que as pessoas 

caminham pela faixa de veículos.  

O projeto rodoviário não encontrou 

barreiras no licenciamento 

ambiental, mesmo cruzando áreas 

de APP urbana.  

Requereu licença simplificada, 

mesmo sobre trecho de APP pelas 

características de utilidade pública. 

Flexibilização da legislação 

O processo de regulamentação da 

ZPA 9 ampliou o potencial 

construtivo inserindo uma fração 

como subzona de conservação 5, nas 

proximidades do traçado original da 

Av. Moema Tinoco. 

O projeto rodoviário não se vinculou 

a política de regularização fundiária 

e habitacional. 

Descompasso entre Políticas, planos 

e projetos, afetando a proteção 

ambiental. 

O projeto não passou por 

alterações para se adequar 

as características e os 

atributos socioambientais 

locais. 

A escala metropolitana 

justificou a utilidade do 

projeto rodoviário.  

A escala da intervenção 

pouco considerou os fluxos 

locais dos transportes não 

motorizados.  

Há ausência de indicativos 

de comunicação visual 

para os modais não 

motorizados.  

Afetação das áreas de 

produção alimentar.  
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Cont. Quadro 6. Considerações dos atributos socioambientais da ZPA 9 pelo projeto rodoviário: atributos socioambientais, marco legal e dinâmica urbanística 

TRECHO DO 

PROJETO 

RODOVIÁRIO 

CONFLITO 

AMBIENTAL 

CONFLITO SOCIOECONOMICO LEGISLAÇÃO E NORMAS DINÂMICA URBANÍSTICA- 
CONSIDERAÇÕES DOS 

ATRIBUTOS 
SOCIOAMBIENTAIS NO 
PROJETO RODOVIÁRIO 

TRECHO 3 – ST1 – 
do encontro com 
o traçado original 
da Av. Moema 
Tinoco até a 
Estrada de 
Jenipabu 

Consumo de áreas 
vegetadas, mesmo 
que a vegetação não 
seja nativa 
apresentava-se 
estabelecida e 
consolidada no local. 
Trechos de 
alagamento ao longo 
da rodovia, com 
sobrecarga do sistema 
de drenagem da 
rodovia.  

50 desapropriações em região de 
assentamentos e sobre um 
loteamento formal.  
Grandes propriedades e baixo 
adensamento construtivo. Trecho 
com características de área não 
urbanizada. 
Afetação da região com produção 
agrícola, beneficiada pela 
infraestruturação da rodovia. 

O projeto rodoviário não encontrou 
barreiras no licenciamento ambiental, 
mesmo sendo direcionada toda a 
ampliação sobre a ZPA 9.  
A regulamentação da ZPA 9 estabeleceu 
essa fração como subzona de uso restrito 2 
e 3.  
O projeto rodoviário não se vinculou a 
política de regularização fundiária e 
habitacional do município ou estado.  
Descompasso entre Políticas, planos e 
projetos, afetando a proteção ambiental. 

O projeto não passou por 
alterações para se 
adequar as características 
e aos atributos 
socioambientais locais. 
 
A escala da intervenção 
pouco considerou os 
fluxos locais dos 
transportes não 
motorizados. 
Afetação das áreas de 
produção alimentar. 

TRECHO 3 – ST2 – 
Na Av. Moema 
Tinoco da Estrada 
de Jenipabu até a 
Av. Tocantínia 

Consumo da Zona de 
Proteção Ambiental 
em trecho de elevado 
adensamento.  

134 desapropriações em trecho de 
elevado adensamento construtivo.  
Usos que variam entre residenciais e 
serviços/comércios locais.  
A economia local que contribui para 
a redução da desigualdade social, 
uma vez que a população da ZPA 
apresentou alta taxa de 
desemprego. Esses serviços foram 
desapropriados.  

A regulamentação da ZPA 9 estabeleceu 
essa fração como subzona de uso restrito 1. 
Configura o trecho de maior adensamento 
construtivo da ZPA 9.  
O projeto rodoviário não se vinculou a 
política de regularização fundiária e 
habitacional do município ou estado, 
mesmo sendo um trecho de elevado 
conflito fundiário.  
Descompasso entre Políticas, planos e 
projetos, afetando a proteção ambiental.  

Não houve vínculo do 
projeto com a dinâmica 
urbanística local, 
alterando a identidade de 
comércios e serviços 
locais por meio de 
elevado número de 
desapropriação.  
Há ausência de indicativos 
de comunicação visual 
para os modais não 
motorizados. 
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Cont. Quadro 6. Considerações dos atributos socioambientais da ZPA 9 pelo projeto rodoviário: atributos socioambientais, marco legal e dinâmica urbanística 

TRECHO DO 

PROJETO 

RODOVIÁRIO 

CONFLITO 

AMBIENTAL 

CONFLITO SOCIOECONOMICO LEGISLAÇÃO E NORMAS DINÂMICA URBANÍSTICA- 
CONSIDERAÇÕES DOS ATRIBUTOS 
SOCIOAMBIENTAIS NO PROJETO 

RODOVIÁRIO 

TRECHO 4 – Na 

Av. Moema 

Tinoco da Av. 

Tocantínia até 

a BR101 

Trecho de dunas, 
rio e lagoas. 
Região de 
concentrada 
fragilidade, com 
diversidade de 
APPs.   

 

O projeto 
rodoviário 
aterrou parte da 
lagoa do 
Gramorezinho e a 
obra foi 
paralisada.  

 

 

Esse trecho teve 60 desapropriações, a maioria 
de assentamentos informais – construções de 
habitação das famílias agrícolas. Nesse trecho, 
notou-se um crescimento do número de 
habitações informais do lançamento do 
projeto até a fase de desapropriações.  

Apresentou grandes propriedades privadas 
com interesse na construção de habitações 
Minha Casa Minha Vida, faixa de renda 3. 
Trecho com características de área não 
urbanizada.  

Região de concentração das áreas de cultivo. 
Ampliação da aderência ao cultivo orgânico 
através de ação do Ministério Público. 
Beneficiada pela infraestruturação da rodovia. 

Não há ilhas de parada de ônibus ou 
continuidade da ciclovia nesse trecho. As 
calçadas permanecem lineares e de 1,5m, 
mesmo com a possibilidade de vínculos da 
escala humana com a proteção ambiental.  

A regulamentação da ZPA 
9 estabeleceu essa fração 
como subzona de 
preservação, subzona de 
conservação 1 e 2 como 
subzona de conservação 7. 
Ampliando o potencial 
construtivo da ZPA em 
área de alta fragilidade 
ambiental. Apontou para 
uma divergência entre a 
leitura de fragilidade 
ambiental e a 
regulamentação da ZPA 9. 

O projeto rodoviário não 
se vinculou a política de 
regularização fundiária e 
habitacional do município 
ou estado, mesmo sendo 
um trecho de elevado 
conflito fundiário.  

Região com baixo adensamento 
construtivo. Tensões de transformação 
dos usos e ocupações, com indicativos 
ao longo do tempo de expansão da área 
urbanizada e substituição das áreas de 
cultivo. 

O projeto rodoviário foi alterado para 
não aterrar a lagoa do Gramorezinho. 
Os atributos ambientais foram 
considerados na fase de implantação da 
obra, que ao ser paralisada pelo 
Ministério Público, passou por alteração 
do traçado e das características do 
projeto, resultando em pista simples 
nos dois sentidos.  

Há ausência de indicativos de 
comunicação visual para os modais não 
motorizados.  

Afetação das áreas de produção 
alimentar. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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A GUISA DE CONCLUSÃO: A ABORDAGEM DOS ATRIBUTOS 
SOCIOAMBIENTAIS DA ZPA 9 NO PROJETO RODOVIÁRIO DA AV. MOEMA 
TINOCO 

De acordo com a análise desenvolvida ao longo dessa tese, apresentam- se aqui os 

resultados da pesquisa que buscou compreender a abordagem dos atributos 

socioambientais da ZPA 9 no projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, a partir da 

dimensão urbanística do projeto rodoviário, da legislação urbana e ambiental e das 

transformações no uso e ocupações do solo.  Considerando o marco conceitual 

desenvolvido no primeiro capítulo e as análises do estudo empírico realizados nos 

capítulos 2 e 3, colocam-se a seguir as principais conclusões.   

Consonante com as Zonas de Proteção Ambiental, reconhecidas pelas políticas urbanas 

e ambientais brasileiras desde a década de 1980, a ZPA 9 se define como uma área que 

concentra atributos socioambientais relevantes e bancos de recursos naturais 

essenciais à existência humana e à melhor qualidade de vida urbana.  

Trata-se de um suporte biofísico, cujos atributos socioambientais conferem as ZPAs 

identidade ambiental e social que influenciam e são influenciadas pelas relações 

sociais e pela dinâmica urbana.   

A ZPA 9 está  localizada em Natal e inserida em um contexto metropolitano, sendo 

delimitada pelos municípios de Extremoz e São Gonçalo do Amarante, constituindo-se 

em uma área de transição urbana e ambiental, face a sua relação com a APA de 

Jenipabu (localizada no município de Extremoz).  

A grande relevância ambiental da ZPA 9 se destaca principalmente pelo fato de possuir 

28% de sua superfície composta por recursos hídricos aparentes (lagoas e rio) e por 

possuir cerca de 70% da sua área total (520ha) com algum tipo de atributo ambiental 

protegido no âmbito dos planejamentos urbano e ambiental, desde a década de 1980, 

com destaque para a vegetação nativa, fluxos de água e dunas. Outro fator relevante é 

a permanência e a proteção dos recursos hídricos no período analisado, ou seja, entre 

1984 e 2017, que desempenharam um papel estruturante na configuração urbana 

atual da ZPA 9.  

Nesse sentido, identificou-se o seu elevado grau de fragilidade socioambiental, 

reiterando aquilo que o planejamento e a gestão da área já vinham reconhecendo, 

principalmente através dos Planos Diretores de Natal (1984, 1994 e 2007) e do Plano 

estratégico de desenvolvimento sustentável para região metropolitana de Natal para 

2020. 

Embora haja uma elevada fragilidade ambiental e uma proteção legal, na dinâmica de 

apropriação da área da ZPA 9 foram registrados diversos conflitos, com destaque para: 
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(1) conflitos fundiários, notadamente entre moradores, proprietários, empresas e 

Poder Público; (2) consumo dos recursos naturais para além do permitido, tais como 

água, areia, madeira, entre outros; (3) falta de infraestrutura, principalmente o 

saneamento básico, além de espaços de lazer estruturados; e (4) padrões de uso e 

ocupações do solo e manejo de técnicas que impactam os atributos socioambientais, à 

exemplo da pressão exercida pelo processo de expansão urbana.    

Constatou-se que os proprietários de terrenos da ZPA 9 apresentavam perfis 

diferenciados, verificando-se desde a existência de grandes proprietários com atuação 

no mercado formal de terras,  até aqueles que desenvolviam a autoconstrução 

gerando a habitação de origem informal. Ressalta-se, porém, que a formação de 

espaços de pobreza com baixo suporte das redes de infraestruturas, já se inseria 

historicamente na área da ZPA 9, conforme recorte temporal da pesquisa – 1980 a 

2017.  

Verificou-se que os avanços da urbanização sobre a ZPA 9, na década de 2000, se 

concentraram principalmente no entorno do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco 

entre as rodovias coletoras existentes – Estrada de Jenipabu e a Av. Tocantínia. Isso 

demonstrou que a hierarquia rodoviária e as estradas com amplas conexões atraíram 

novas ocupações, transformando progressivamente frações da ZPA em área 

urbanizada. Isso emitiu um alerta, uma vez em que os trechos de ampliação do projeto 

rodoviário da Av. Moema Tinoco tiveram sua categoria de “via local” alterada para “via 

coletora” e, progressivamente, toda a rodovia tende a se transformar em “via arterial 

II”. Essas transformações atuam sobre a velocidade de deslocamento da via e atraem 

novos padrões de uso e ocupação do solo para as regiões da Rua Conselheiro Tristão – 

trecho de dunas e rio, nas proximidades da APA de Jenipabu – e para a conexão Av. 

Tocantínia-BR-101 – trecho de Lagoas e do Rio Doce.  

Apesar da expansão construtiva sobre a ZPA 9, a análise do uso e ocupação do solo, 

em 2017 demonstrou a permanência e a concentração de espaços livres que 

configuram paisagens ambientais peculiares. Assim, identificou-se a característica 

desta Zona como de abertura visual e conforto ambiental notadamente para os bairros 

da Redinha, Pajuçara e Lagoa Azul, onde se insere.  

As áreas de abertura visual foram garantidas por uma correlação de fatores, dentre 
eles a redução do potencial construtivo da área para “zero” no Plano Diretor de 2007, 
até que a referida Zona fosse regulamentada, o que não ocorreu até a conclusão da 
presente pesquisa. Cabe ressaltar que contraditoriamente a essa medida de contenção 
da urbanização sobre a ZPA, o próprio Poder Público promoveu a instalação de 
projetos estruturantes, a exemplo da Ponte Newton Navarro e da ampliação da Av. 
Moema Tinoco, que estimulou o avanço da urbanização, pressionando a ocupação de 
áreas livres e de abertura visual remanescentes, estimulando assim a transformação 
dos padrões de uso e ocupação do solo numa perspectiva de proteção socioambiental 
da ZPA 9.  
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Quanto aos projetos rodoviários, foi visto que estes são historicamente concebidos 

como infraestrutura de conexões e acessibilidade, tendo sido implantados em grande 

escala no Brasil, principalmente a partir da década de 1970. Os citados projetos 

ocupam amplos espaços e funcionam em rede, com efeitos sobre a configuração 

urbana, os modos de vida e as relações sociais. Sobretudo afetam os processos de 

valorização do solo, o que na experiência brasileira, tem contribuído para o 

aprofundamento da segregação socioespacial.    

O estudo sobre o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco permitiu identificar que 
houve um processo de ampliação da acessibilidade e da conectividade da rede viária 
no tempo. Nesse sentido, verificou-se que inicialmente a via existente, hoje 
denominada Av. Moema Tinoco, tinha a função de conexão entre a Av. João Medeiros 
Filho e a Estrada de Jenipabu, se prolongando de maneira carroçável para dar acesso a 
fazendas e granjas. Com a instalação da BR-101 (1970) e da Via Costeira (1980), essa 
via se tornou central para integrar o circuito turístico das praias do litoral do Rio 
Grande do Norte. Contudo, foi com a implantação da Ponte Newton Navarro que se 
identificou o incremento de uma demanda pela estruturação da Zona Norte, com 
destaque para a Av. Moema Tinoco.  

Na década de 2000, a ponte Newton Navarro contribuiu para realçar a importância da 

Av. Moema Tinoco no sistema viário da Zona Norte. Assim, o seu anúncio, em 2005, 

evidenciou um projeto pautado nas mesmas estruturas e lógicas de deslocamento 

correntes nas décadas de 1970 a 1990, com prioridade para o uso do automóvel. Em 

2013, buscando se adequar minimamente a nova Política de Mobilidade Urbana o 

referido projeto incluiu área de ciclovia, transporte coletivo e calçadas. 

No que diz respeito ao projeto da Av. Moema Tinoco, averiguou-se que se tratava de 

um componente do sistema metropolitano de Natal, visando atender principalmente a 

demanda de deslocamento gerada pela implantação do novo aeroporto em São 

Gonçalo do Amarante, além das demandas apresentadas pelo setor turístico no que 

concerne a ampliação do eixo que conecta as praias do litoral Sul com as praias 

urbanas de Natal e as demais praias do litoral Norte do Estado.  

Nesse contexto, constatou-se uma diversidade de conflitos gerados principalmente 

pela frágil relação entre a forma de conceber a escala metropolitana e a escala local no 

âmbito do projeto rodoviário.  

Dentre esses conflitos destacou-se a ausência de diálogo entre o projeto rodoviário e o 

seu entorno, que conforme visto na análise da ZPA 9, se caracteriza como área de 

vulnerabilidade ambiental e social. Em parte, esse hiato decorre da concepção de 

espaço que fundamenta a normativa de elaboração de projeto de engenharia 

rodoviária.  

De forma predominante, tais normas concebem o território de forma homogênea, 
revelando uma noção de projeto urbanístico que se traduz na definição de uma a 
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tipologia única, com padrões pré-formatados, independentes e descolados das 
singularidades do território. 

Nessa perspectiva, os atributos ambientais são vistos como barreiras e/ou recursos 

naturais (rios e dunas) a serem transpostos ou utilizados na execução da obra (areia, 

água, dentre outros). A rodovia é vista como um elemento de integração, mas também 

de indução da expansão urbana e de incremento do potencial construtivo na região 

onde se implanta. Portanto, em se tratando de um território ambiental, os conflitos se 

sucedem tanto pela base normativa e de planejamento urbano que orientam a 

construção de projetos urbanos e rodoviários, quanto pela gestão desses espaços.     

Do ponto de vista do planejamento urbano, observou-se a fragilidade da articulação 

entre a legislação urbana e a ambiental e os projetos rodoviários, sobretudo no 

contexto metropolitano. Constatou-se, por exemplo, que o projeto rodoviário não foi 

considerado nos processos de regulamentação da ZPA 9, em 2009, apesar das 

iniciativas do projeto estarem em curso desde 2005. Isso concorreu, por meio da 

estrutura viária, para o processo de valorização do solo na região, aumentando a 

pressão sobre a elevação do potencial construtivo da área. Verificou-se que foi 

exatamente nas grandes propriedades onde o processo de regulamentação da ZPA 

indicou aumento do potencial construtivo, com tendência de prejuízos à proteção 

ambiental da área.  

Nesse processo de regulamentação da ZPA 9, observou-se a ausência de considerações 

sobre a vocação socioambiental da referida Zona. Ou seja, os padrões de uso e 

ocupação do solo foram restritos às diretrizes para construções edilícias, não se 

verificando a definição de mecanismos integrados de gestão e manejo dessas 

construções e nem das suas respectivas redes de suporte, a exemplo do projeto 

rodoviário.  

Uma dessas vocações da ZPA 9 diz respeito ao seu potencial para a agricultura familiar, 

que se constatou como atividade econômica e social relevante na manutenção da 

proteção ambiental. Contudo, colocou-se um alerta sobre o desmatamento e as 

monoculturas, além do uso de agrotóxicos como elementos impactantes com relação 

aos objetivos de proteção ambiental. Embora tenha sido identificada uma ação do 

Ministério Público, observou-se a fragilidade de iniciativas das políticas públicas no 

sentido de incentivar a permanência desses usos e das práticas de plantio baseadas em 

técnicas orgânicas. De tal modo, identificou-se a tendência de desestímulo ao uso 

agrícola e, em algum nível, da perda da identidade da ZPA como produtora de 

alimentos para cidade.  

No campo da gestão, verificou-se que tanto os proprietários privados, quanto o poder 
público reivindicaram o aumento do potencial construtivo no processo de 
regulamentação da ZPA 9,  sob o argumento do alto custo de manutenção das ZPAs. 
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Além disto, não foram identificadas contestações à implantação do projeto rodoviário 

da Av. Moema Tinoco nem por parte da comunidade e nem do órgão municipal 

regulador.  

Ainda no campo da gestão, identificou-se que o licenciamento ambiental do projeto 

rodoviário, baseado em um argumento econômico de escala metropolitana, 

apresentou pouco reconhecimento das especificidades socioambientais da ZPA 9 na 

escala local. Por conseguinte, mesmo em trechos de complexidade ambiental (rio, 

lagoa, dunas e vegetação nativa, por exemplo) e ao cruzar áreas de vulnerabilidade 

social (assentamentos de origem informal, por exemplo), o projeto pode ser licenciado 

com base em estudos simplificados de análise de impacto ambiental. Isso fortaleceu os 

processos de transformação do uso e ocupação do solo na ZPA 9, estimulando a 

atuação do mercado imobiliário e novas dinâmicas urbanística e social na referida 

Zona. 

Constatou-se, que a base normativa dos projetos rodoviários é incompatível e 

contraditória com os objetivos de proteção das ZPA, evidenciando a necessidade de 

articulação, o que historicamente não se verifica no campo legal e da gestão urbana no 

Brasil. Além disso, a ausência de consideração das rodovias e das ZPA como sistemas 

integrados na produção do espaço urbano, além do pouco reconhecimento da função 

socioambiental, geraram diversos conflitos identificados de maneiras distintas na fase 

de concepção, implantação e consolidação do projeto rodoviário. Esse descompasso 

implicou de forma recorrente na fragilização dos espaços ambientais face a inserção de 

projetos rodoviários com um padrão tipológico único, que não dialogou com o entorno 

socioambiental, o que acabou por descaracterizar os espaços ambientais e por 

comprometer o funcionamento do próprio projeto rodoviário.   

Essas constatações revelaram ainda o frágil diálogo entre os agentes formuladores do 

projeto rodoviário e aqueles que atuam nos diferentes setores da política urbana. Esse 

problema gera conflitos e um distanciamento entre as orientações normativas e de 

planejamento urbano, com a prática técnica de elaboração e execução de projetos 

rodoviários, especialmente sobre as áreas com elevada fragilidade socioambiental, tal 

como a ZPA 9.   

Um exemplo destes impactos mútuos foi observado quando as lagoas da bacia 

Hidrográfica do rio Doce limitaram, por um lado, a intervenção referente ao aterro da 

lagoa do Gramorezinho, visando à implantação do projeto rodoviário da Av. Moema 

Tinoco, restringindo assim o potencial construtivo sobre a ZPA. Por outro lado, a 

passagem da Rodovia sobre o Rio Doce gerou uma série de impactos ambientais, o que 

não impediu o avanço do projeto rodoviário sobre áreas ambientalmente sensíveis da 

ZPA 9.  
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Outro exemplo foi identificado frente ao traçado original da Av. Moema Tinoco que 

apresentou organicidade, respeitando, por exemplo, o leito do Rio Doce e se 

estendendo pelos sítios do bairro de Lagoa Azul, permanecendo como uma via 

carroçável, até 2014 Com relação ao projeto rodoviário definido em 2005, verificou-se 

que o traçado da Av. Moema Tinoco foi alterado e embora tenha considerado os 

limites da APA de Jenipabu, avançou sobre a ZPA 9 afetando o leito do Rio Doce e 

região de lagoas, repetindo a baixa consideração aos atributos socioambientais e as 

dinâmicas locais, observada no processo de regulamentação. 

Dessa maneira, a implantação do projeto da Av. Moema Tinoco conectou pontos da 

ZPA 9 separados pelo rio Doce, por dunas e pelas diferenças topográficas, 

possibilitando a redução da distancia de deslocamento entre dois pontos. Por 

exemplo, o trecho sobre a rua Conselheiro Tristão ao passar sobre o rio Doce, 

conectou o bairro da Redinha ao bairro de Pajuçara, por um novo caminho. O projeto 

rodoviário ampliou ainda a conectividade da ZPA 9, transformando-a em uma rota de 

circulação paralela ao eixo da Av. Tomás Landin, uma das principais e mais 

movimentadas na Zona Norte.  

Todavia, o mesmo projeto rodoviário contribuiu para um tipo de expansão urbana que 

agrava os processos de segregação socioespacial pré-existentes a nível local, conforme 

identificado nos trechos em que o projeto dividiu a ZPA 9 em duas partes, de acordo 

com a Figura 6374: “Trecho 02”, onde a rodovia passa sobre o rio Doce e o “Trecho 04”, 

onde o projeto rodoviário passa nas proximidades da lagoa do Gramorezinho. 

Identificou-se que, nesses trechos, não foram projetados e nem construídos elementos 

de conexão entre as referidas frações e tão pouco foram considerados elementos de 

integração relacionados à paisagem, marco da identidade do local (lagoas, dunas, 

vegetação e rio). Essas decisões de projeto favoreceram o avanço do mercado 

imobiliário sobre a ZPA 9, fragilizando a identidade e a relevância ambiental da área, 

além de se confirmar como barreira na relação homem/natureza.  

Foi visto, ainda, que, no campo da ecologia, essa tipologia rodoviária evidenciou 

potencial risco no deslocamento de animais, uma vez que seu fluxo natural é transitar 

pelo território ambiental e não ficar confinado nas frações da ZPA, limitadas por 

rodovias.  

Verificou-se que as hortas e a agricultura familiar, percebidos como elementos de 

identidade socioambiental e que contribuem com a proteção ambiental da ZPA, 

também ficaram submetidas às pressões de transformação, com a progressiva redução 

de sua relevância econômica frente às novas dinâmicas atraídas pelo projeto 

rodoviário, tal como aquelas representadas pelas atividades imobiliárias e turísticas. 

Assim, identificou-se a tendência de transformação da agricultura em pontos residuais, 
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comprometendo a subsistência de parte das famílias agricultoras e a importância que a 

ZPA 9  tem na Região Metropolitana de Natal.  

Outro exemplo dos efeitos entre a ZPA e o projeto rodoviário e de ambos na produção 

do espaço urbano, está no processo de desapropriação para implantação do projeto, 

impactando as dinâmicas locais. Essas transformações afetaram diretamente as 

populações residentes por meio do elevado número desapropriações e pelas 

progressivas alterações nos padrões de uso e ocupação do solo, que repercutiram na 

valorização do solo.  

As desapropriações revelaram, ainda, reservas de solo advindas das propriedades que 

não foram totalmente ocupadas pela implantação do projeto, mas que foram 

transferidas para o Poder Público, uma vez que, suas dimensões se tornaram menores 

que o tamanho mínimo do lote estabelecido em lei pelo município. Essas reservas não 

foram consideradas no projeto rodoviário e não foram tratadas no planejamento, 

colocando-se como áreas residuais e sem reconhecimento de sua função 

socioambiental. Contudo, depreende-se que tais remanescentes são espaços livres 

com forte potencial de estruturação urbana. 

Através do estudo de evolução urbana, foi visto que as transformações e 

permanências dos atributos socioambientais da ZPA revelaram a sua história e 

identidade cultural, bem como as formas como as relações sociais e econômicas foram 

inscritas no território. Porém, com a inclusão de projetos estruturantes e, com eles as 

novas dinâmicas ambientais e urbanas, verificaram-se tendências de transformação no 

espaço da ZPA. Do ponto de vista físico ambiental, colocaram-se como exemplos a 

movimentação das águas e das dunas, e quanto à dimensão urbanística, foram 

evidenciadas a instalação de infraestrutura urbana e o incremento da urbanização.  

Nesse contexto, foi possível identificar que o projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco 

se constituiu como infraestrutura fundamental para a ampliação do acesso a ZPA 9, o 

que potencializou a distribuição de cargas – seja da agricultura familiar, ou do porto 

seco e/ou do aeródromo ali consolidado. Ademais, foi visto que o projeto da Av. 

Moema Tinoco contribuiu para atrair novos usos, fluxos e maior velocidade de 

automóveis para o local, em detrimento do fortalecimento da proteção do espaço 

socioambiental. Esses procedimentos concorreram para uma tendência progressiva de 

transformação do uso e ocupação do solo da ZPA 9, verificando-se notadamente a 

redução de hortas produzidas nos assentamentos de origem informal, 

comprometendo o sustento das famílias historicamente constituídas naquele 

território.  

Verificou-se que, ao longo do tempo, as ocupações acompanharam as rodovias 

estruturantes, a exemplo da Av. Moema Tinoco, Av. Tocantínia ou a Estrada de 

Jenipabu, cujas bordas se encontram na atualidade praticamente todas urbanizadas, 
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constatando-se avanços sobre a área de proteção ambiental da ZPA 9. A duplicação e 

ampliação da Av. Moema Tinoco, mesmo nas regiões em que o traçado já existia desde 

a década de 1980, intensificou esse movimento alterando dinâmicas urbanas locais 

com comprometimento dos objetivos de proteção ambiental da citada Zona.   

As grandes propriedades, com cerca de 436 ha, representam  mais de 59% da área 

total da ZPA9. Ao considerar que o subzoneamento apresentado no seu processo de 

regulamentação definiu potenciais construtivos para essas áreas, constatou-se a 

tendência progressiva de adensamento construtivo na ZPA 9. 

Além disso, a configuração dos subzoneamentos proposta na regulamentação da ZPA 

9, que definiu “ilhas” com potencial construído nas subzonas de preservação, sem 

definir parâmetros para o sistema rodoviário de acesso a estas, colocou uma tendência 

de progressivo avanço da urbanização, com descaracterização dos atributos 

ambientais da subzona de preservação. Isto estimulou a abertura de novas rodovias ou 

vias locais sobre a ZPA 9, conectadas de maneira direta ou indireta ao projeto 

rodoviário da Av. Moema Tinoco 

Tais problemas não se restringem ao caso da ZPA 9 e da Av. Moema Tinoco. No Plano 

Diretor de Natal, Lei 82/07, coloca-se a definição da tipologia “via-parque” para 

caracterizar as vias de contorno das ZPAs. Todavia, não foram definidos parâmetros e 

procedimentos construtivos para nenhuma tipologia de via com incidência sobre ZPAs, 

o que dificulta a implementação de rodovias.  

Conforme visto anteriormente e relacionando a abordagem de Raquel Tardin (2008) 

sobre atributos ambientais, com a de Jan Gehl (2013) sobre a perspectiva de 

humanização de projetos, verificou-se que a hidrografia, a topografia e a cobertura 

vegetal apresentam potencialidade para intensificar ou coibir a abertura de caminhos 

pedonais, cicloviários, de rodovias, dentre outros. Assim, os atributos socioambientais 

se confirmaram como elementos potenciais de projetos que buscam o 

reconhecimento da dimensão humana e da função social dos espaços de circulação. 

Nessa perspectiva, foi visto que o suporte biofísico da ZPA indicou possibilidades de 

rotas sensoriais baseadas na inclinação topográfica, na cobertura do solo, nos 

sombreamentos naturais, nas áreas de aberturas visuais de paisagens peculiares e de 

identidade social, dentre outros elementos que atraem ou repelem diferentes modais 

de transporte.  

Ao se proceder a leitura dos atributos socioambientais verificou-se que a região de 

lagoas (Bairro Lagoa Azul) e de rio e dunas (Bairros Redinha e Pajuçara) mostrou 

potencialidade para a implantação de percursos pedonais e cicloviários, tendo em vista 

a concentração de vegetação e a interatividade promovida pela paisagem local. 

Ademais, evidenciaram condições para qualificar os espaços públicos, bem como 

aqueles destinados ao deslocamento do transporte público e não motorizado.  
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Depreendeu-se, portanto, que os referidos atributos oportunizam a criação de trajetos 

acessíveis, possíveis, por exemplo, de aproveitar os aspectos positivos do clima de 

Natal; de incorporar elementos sensoriais; de apresentar variação de rotas e 

oportunidades de escolha entre continuar ou permanecer e de gerar regiões propícias 

para prática de atividades físicas e lúdicas.    

Todavia, com relação à funcionalidade do projeto rodoviário, conforme visto no 

Capítulo 3, verificou-se que as soluções projetuais da Av. Moema Tinoco pouco 

responderam às necessidades de deslocamento local, isso referente ao transporte não 

motorizado e coletivo. Em que pese à definição de equipamentos e de ilhas exclusivas 

de paradas de ônibus voltadas ao transporte coletivo, o projeto rodoviário em questão 

deixou de atender as demandas expressas na escala local, a exemplo do modal 

pedonal. 

Verificou-se que as calçadas à borda da Av. Moema Tinoco foram implantadas sob a 

lógica predominante do projeto rodoviário, com poucas considerações às necessidades 

de deslocamento do pedestre. Na perspectiva de humanização do espaço, constatou-

se a ausência de elementos fundamentais para o projeto de calçadas, principalmente 

quanto às definições do traçado e dos equipamentos. Ou seja, percorreram inclinações 

pouco acessíveis e espaços repelentes, sem sombras e sem equipamentos, como as 

áreas de permanência e os elementos de comunicação visual.  

Foi identificada, ainda, a baixa interação espacial entre modais de transporte, que 

definiram espaços exclusivos e que atenderam aos padrões legais, mas que pouco 

dialogaram entre si, especialmente no que diz respeito à integração entre bicicleta, 

pedestre, ônibus e carro. Verificou-se a ausência de bicicletários e de poucas opções 

de rota de deslocamento que, tal como as calçadas, foram condicionadas ao percurso 

e à lógica de funcionamento do automóvel.   

Constatou-se que o projeto, por um lado, concorreu para um aumento de circulação 

de pessoas na região, dando maior visibilidade às lagoas e ao rio Doce. Por outro lado, 

a tipologia do projeto rodoviário estimulou o aumento de velocidade de veículos na 

área, fragilizando a relação do transeunte com os atributos socioambientais, 

contribuindo para um distanciamento na relação homem/natureza.  

Tais evidências permitiram compreender a abordagem dos atributos socioambientais 

da ZPA 9 no projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco, a partir da dimensão urbanística 

do projeto rodoviário, legislação urbana e ambiental e transformações no uso e 

ocupações do solo da ZPA 9. 

Quanto à dimensão urbanística, concluiu-se que a ZPA 9 se confirmou como um 

território ambiental em processo de transformação urbana, o que realçou a relevância 

de se proteger seus remanescentes e sua identidade socioambiental.  Nesse sentido, 

evidenciou-se a necessidade de se levar em consideração os atributos socioambientais 
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nos condicionantes de projetos rodoviários e na elaboração de normas que orientam o 

adensamento construtivo na área, na perspectiva de adequação entre as necessidades 

de proteção ambiental e de mobilidade urbana, além da humanização do espaço.  

Os atributos ambientais foram tratados de maneira distinta nas fases de concepção e 

de implantação do projeto rodoviário. Na fase de concepção, os referidos atributos 

foram modificados para se adequar as demandas do projeto, conforme observado na 

estrutura construída para passagem sobre o Rio Doce.  Na fase de implantação, as 

demandas do projeto foram modificadas para se adequar as exigências legais de 

proteção, a partir das requisições do Ministério Público, conforme constatado na 

mudança de traçado para evitar o aterro da Lagoa Gramorezinho.  

Nesse percurso, percebeu-se que essa decisão, embora justificada como uma troca de 

ganhos sociais – mobilidade – tem uma raiz no mercado imobiliário que se abre ou se 

reestrutura a partir da inclusão ou estruturação de uma nova via. Assim, a definição do 

traçado e o processo de desapropriação desencadeado pela execução do projeto viário 

foram orientados principalmente por fatores econômicos, notadamente a partir das 

demandas do mercado imobiliário. 

Evidenciou-se o distanciamento do projeto rodoviário quanto ao princípio da função 

socioambiental da propriedade, uma vez que contribuiu para os processos de 

segregação socioespacial e de descaracterização da ZPA 9. Considerando que a 

implantação do projeto rodoviário no contexto da ZPA 9 gerou a desapropriação e, em 

alguns casos, a relocação de famílias que viviam na área, constatou-se a desconstrução 

do espaço social enfraquecendo o processo de proteção socioambiental. 

Ao analisar a legislação ambiental e urbana, depreendeu-se que a Política de 

Mobilidade Urbana pressupôs a integração entre modais de transporte e a equidade 

na distribuição do espaço de circulação, adequados prioritariamente ao deslocamento. 

Contudo, constatou-se que a normativa rodoviária e, assim, a prática de elaboração de 

projetos rodoviários ainda não foram atualizadas para atender a nova lógica de 

estruturação proposta pela referida Política, indicando um descompasso entre a 

política, a normativa, a elaboração e a execução de projetos rodoviários, afetando 

mais significativamente as áreas de fragilidade socioambiental como as ZPAs. 

Verificou-se pouca consideração da normativa de elaboração de projetos rodoviários 

quanto à dimensão urbanística e ambiental como elementos de estruturação e 

concepção do projeto rodoviário. Ademais, as legislações ambientais e urbanísticas 

não definiram padrões construtivos para projetos rodoviários em ZPAs. Depreendeu-se 

que essa lacuna normativa contribuiu fortemente para o descompasso na 

consideração dos atributos socioambientais nos projetos rodoviários.  

Essa lacuna revelou que o projeto rodoviário foi tratado como infraestrutura e não 

como um elemento construtivo que exige a definição e a normatização de padrões de 
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uso e ocupação do solo. Dessa maneira, a sua implantação se fez em um contexto de 

ausência de regulação de uso e ocupação do solo no âmbito da legislação municipal, 

ancorado principalmente nas normativas de elaboração de projetos rodoviários, 

resultando em uma tipologia homogênea, sobre um território dinâmico.  

Compreendeu-se, portanto, que o projeto rodoviário atendeu a base normativa para 

sua realização, considerando as normas ambientais, rodoviárias e urbanísticas. 

Contudo, o conteúdo dessas normas não incorporou os objetivos de proteção 

socioambiental da ZPA 9. Isso contribuiu para o projeto rodoviário da Av. Moema 

Tinoco ser definido a partir de uma tipologia única, que pouco considerou dos 

atributos socioambientais da ZPA 9. Ademais, afetou o suporte biofísico, o meio social 

e o meio urbano e definiu tendências de expansão urbana sobre a ZPA, que apontaram 

para uma descaracterização progressiva da função socioambiental da ZPA 9.   

Assim, compreendeu-se que o atendimento exclusivo às normas técnicas contribuiu 

para a geração de conflitos socioambientais, a exemplo da expulsão gradativa da 

população de interesse social residente na ZPA e o comprometimento da identidade 

econômica da área expressa nas mudanças no setor agrícola, com o distanciamento 

entre produtor e consumidor. Além disto, verificou-se impacto no suporte biofísico o 

desmonte de dunas, o assoreamento do rio, a erosão do solo, o desmatamento e a 

alterações de paisagem, além de separação de habitats naturais.  

Com base nas análises realizadas, confirmou-se o pressuposto da tese, uma vez que 

em algum nível, foram identificados avanços na proteção dos atributos 

socioambientais da ZPA 9, no âmbito do planejamento territorial. Contudo, não foi 

verificado o reconhecimento das especificidades ambientais da ZPA 9 na concepção do 

projeto rodoviário. A concepção predominante do projeto rodoviário como 

infraestrutura isolada das demais dimensões do planejamento territorial, 

notadamente aquelas voltadas ao processo de proteção socioambiental, se destacou 

como um dos principais entraves à adequação entre os objetivos de proteção 

ambiental e aquelas de promoção da mobilidade urbana.   

 

 

  



239 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARAT, Josef. A evolução dos transportes no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE: IPEA, 1978.  

BORBA, Adriana Carla de Azevedo. Da promessa à realidade: a Cidade Potiguar do 
século XIX a partir do olhar da elite. 2014. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. Disponível em: 
<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12322> Acesso em: 12 nov. 
2017. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Texto constitucional 
promulgado em 5 de Outubro de 1988, com alterações adotadas pelas Emendas 
Constitucionais n° 1/92 a 44/2004 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão n°1 a 
6/9. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2004. 

BRASIL. Decreto nº 24.138, de 27 de Janeiro de 2014. Declara utilidade pública, para 
fins de desapropriação, áreas de terra situadas nos Municípios de Natal – RN, São 
Gonçalo do Amarante – RN e Extremoz – RN. Diário Oficial do Estado, Rio Grande no 
Norte, RN, 28 jan. 2014. Disponível em: < 
http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao/2015/02/09/e8c75b92cc85bcb429f36
47a1ce576a1.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2018 

BRASIL. Diretrizes básicas para estudos e projetos rodoviários: escopos básicos / 
instruções de serviço. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 
Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa. 
Instituto de Pesquisas Rodoviárias. 3 ed. Rio de Janeiro: EDITORA, 2006  

BRASIL. Lei n° 9.934, de 21 de Janeiro de 2015. Estatuto da Cidade. Autoriza o Estado 
do Rio Grande do Norte, por intermédio do Poder Executivo, a contratar operação de 
crédito com o Banco do Brasil S.A. na forma em que menciona, e dá outras 
providências. Diário Oficial do Estado, 2015. Disponível em: < 
http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao/2015/02/09/e8c75b92cc85bcb429f36
47a1ce576a1.pdf>. Acesso em: 03 out. 2017. 

BRASIL. Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade. Regulamenta os 
arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana 
e dá outras providências. Diário Oficial da União, 2001. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 03 
out. 2017 

BRASIL. Evolução cronológica do Ministério dos Transportes. Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil, 2016. Disponível em: 

<http://www.transportes.gov.br/conteudo/137-evolucao-cronologica-do-ministerio-

dos-transportes.html>. Acesso em: 03 out. 2017 



240 
 

BRASIL. Lei n° 10.233, de junho de 2001. Dispõe sobre a reestruturação dos 
transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas 
de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 
e dá outras providências. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para assuntos 
jurídicos, 2001. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10233.htm>. Acesso em: 11 
out. 2017. 

BRASIL. Lei n° 10.932, de 03 de Agosto de 2004. Altera o art. 4° da Lei no 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, que "dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras 
providências". Disponível em: <http://www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-
rodoviarias/faixa-de-dominio/lei-10392-04.pdf>. Acesso em: 05 maio 2015. 

BRASIL. Lei n° 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana. Lei Nacional de Mobilidade Urbana.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm>. Acesso 
em: 10 out. 2013. 

BRASIL. Lei nº 4.592, de 29 de dezembro de 1964. Aprova o Plano Nacional de Aviação. 

Presidência da República: Brasília, 1964. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4592.htm. Acesso em: 11 nov. 

2017. 

BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de Dezembro de 1979. Dispõe sobre o parcelamento do 
solo urbano e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/lei-6766-
1979.pdf>. Acesso em: 12 maio 2015. 

BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, 

III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza e dá outras providências. Presidência da República 

Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, 2000. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm>. Acesso em: 12 maio 2018.  

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. Presidência da República 

Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, 2000. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em: 01 maio 2018.  

BRASIL. Ministério dos Transportes. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 
Normas para o projeto das estradas de rodagem. /Rio de Janeiro/ Serviço de 
Publicações/ 1973. Disponível em: <http://www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-
rodoviarias/faixa-de-dominio/normas-projeto-estr-rod-reeditado-1973.pdf>. Acesso 
em: 12 maio 2015. 



241 
 

BRASIL. Ministério dos Transportes. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 
Diretoria de desenvolvimento tecnológico. Diretrizes básicas para elaboração de 
estudos e projetos rodoviários (Escopos básicos/instruções de serviço), 1999. 
Disponível em: <http://www1.dnit.gov.br/download/DiretrizesBasicas.pdf>. Acesso 
em: 12 jan. 2018 

BRASIL. Senado Federal. Atividade legislativa. Proposta de emenda à constituição nº 

65, de 2012 - AGENDA BRASIL 2015. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/109736>. Acesso 

em: 10 de maio 2017.  

COFFIN, Alisa W. From roadkill to road ecology: A review of the ecological effects of 
roads. Journal of Transport Geography, n.15 p. 396-406, 2007.  

CONAMA. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

Resolução CONAMA n° 303, de 20 de março de 2002. Brasília, 2002. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=299>. Acesso em: 14 

jan. 2018. 

CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – CONPLAM. 

Ata da 214ª Reunião Extraordinária. Natal, 11 abr. 2017. Disponível em: 

<http://natal.rn.gov.br/SEMURB/paginas/ctd-618.html>. Acesso em: 12 nov. 2017 

CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – CONPLAM. 

Relato e parecer final da comissão relatora: Processo de regulamentação da ZPA 9 

(Rio Doce). Processo n° 00000.057829/2014-08. Conselho de Planejamento urbano e 

meio ambiente, 2017 (maio). Disponível em: 

<http://natal.rn.gov.br/SEMURB/paginas/ctd-618.html>. Acesso em: 12 nov. 2017 

CORRÊA. Roberto Lobato. Sobre agentes sociais, escala e produção do espaço: um 

texto para discussão. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri; SOUZA, Marcelo Lopes; 

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (Org.). A produção do espaço urbano: Agentes e 

processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2011. 

DANTAS, Josenita Araújo da Costa. Parâmetros urbanísticos na regulação do uso e 
ocupação do solo: estudo da densidade e do coeficiente de aproveitamento nos 
Planos Diretores de Natal de 1994 e 2007. 2013. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo,  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte Natal, 2013. 

DIÁRIO OFICIAL. Estado do Rio Grande do Norte. Administração da Exma. Sra. 
Governadora Dra. Rosalba Ciarlini. Ano 80, n. 12.975, 21 jun. 2013. Natal, 2013.  

DIEGUES, Antônio Carlos Santana. O mito moderno da natureza intocada. 3. ed. São 
Paulo: HUCITEC, 2001. Disponível em: 
<https://raizesefrutos.files.wordpress.com/2009/09/diegues-o-mito-moderno-da-
natureza-intocada.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2018. 



242 
 

DUARTE, Marise Costa de Souza. Espaços especiais urbanos: Desafios à efetivação dos 

diretos ao meio ambiente e à moradia. Rio de Janeiro: Observatório das Metrópoles, 

2011.  

FAUSTINO, Aline Berto. SILVA, Sebastião Milton Pinheiro da Silva. Caracterização 
geomorfométrica da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (RN), utilizando dados Topodata e 
recursos de geoprocessamento. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO 
– SBSR, 18., João Pessoa 2015. Anais eletrônicos. João Pessoa: INPE, 2015, p.1-8. 
Disponível em: <http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p1700.pdf>. Acesso em: 12 jul. 
2017. 

FERREIRA, Angela Lúcia; EDUARDO, Anna Rachel Baracho ; DANTAS, Ana Caroline C. 
L. ; DANTAS, George A. F.. Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento em Natal 
- 1850 a 1969. Natal: IAB-RN/ CREA-RN, 2008. 

FERREIRA, Rodrigo. Obras do Pró-Transporte esbarram em problemas com 
desapropriações: No último panorama revelado pelo Governo do Rio Grande do Norte, 
em janeiro deste ano, intervenções necessárias para a obra estavam apenas 45,6% 
concluídas. AGORA RN, 12 maio 2017. Disponível em: 
<http://agorarn.com.br/cidades/obras-do-pro-transporte-esbarram-em-problemas-
com-desapropriacoes/>. Acesso em: 08 jul. 2017.  

FUNPEC. UFRN. Município do Natal. Laudo Técnico. Dispõe sobre proposta de revisão 
dos instrumentos urbanísticos do Plano Diretor de Natal (SEMURB/IBAM), sob pedido 
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Cadastro n.788. Novembro 
de 2011. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fundação Norte-Rio-
Grandense de Pesquisa e Cultura, 2011.  

FURUKAVA, Camila. Parâmetros de aplicação do Plano Setorial como instrumento do 
Plano Diretor. 2009. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo) – Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 2009.  

FURUKAVA, Camila. Plano Setorial: A construção de estratégias para implementação 
do Plano Diretor de Natal. 2012. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2012.  

FURUKAVA, Camila. VALE, Simara. BENTES SOBRINHA, Maria Dulce P. Projeto viário, 
especulação de terras e supressão de espaços públicos: Estudos sobre a faixa de 
domínio da Av. Prefeito Omar O´Grady – Natal/RN. Revista Nacional de 
Gerenciamento de cidades, v. 3, n. 14, 2015. Disponível em: 
<http://www.amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/gerenciamento_de_cid
ades/article/view/1030>. Acesso em: 14 mar. 2018. 

GEHL. Jan. Cidade para Pessoas. 2.ed. . São Paulo: Perspectiva, 2013.  



243 
 

GRUCACZ. Acir. PEC 65. Proposta de emenda à Constituição. Anteprojeto de 10 dez. 
2012. Acrescenta o § 7º ao art. 225 da Constituição, para assegurar a continuidade de 
obra pública após a concessão da licença ambiental. Disponível em: 
<http://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=3040899&disposition=inline>. 
Acesso em: 12 out. 2017. 
 
NATAL. Lei n ° 6204 de 06 dezembro de 1991. Dispõe sobre licença prévia para 
edificações de imóveis ou cercas à margens de rodovias estaduais, e dá outras 
providências. Natal, 1991. 

LIMA, Elaine Carvalho de; NETO, Calisto Rocha de Oliveira; LIMA, Érica Priscilla 

Carvalho de. Educação ambiental: Projeto Amigo Verde na comunidade de 

Gramorezinho-RN. Revista FAE, Curitiba, v.20, n.1, p.59-68 jan./jun., 2017. Disponível 

em: <https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/viewFile/313/441>. Acesso em: 14 

nov. 2017 

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade.. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

MAISRN. Começa a inflexão do setor imobiliário. Valor econômico. Caderno notícias. 

17 jul 2017. Disponível em: http://www.maisrn.org.br/noticia/comeca-a-inflexao-do-

setor-imobiliario/ Acesso em: nov. 2017 

MASCARÓ, Juan Luis. Yoshinaga, Mario. Infra-estrutura urbana. Porto Alegre: L. 

Mascaró, J. Mascaró, 2005. 

MASCARÓ, Lucia. MASCARÓ, Juan Luis. Vegetação Urbana. 3.ed. Porto Alegre: Editora 

+4, 2010.  

MEDEIROS. Gabriel Leopoldino Paulo. Caminhos que estruturam cidades: Redes 

técnicas de transporte sobre trilhos e a conformação intra-urbana de Natal (1881-

1937). 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal, 2011. 

MELO, Rachel Ribeiro Resende dos Santos. As faces da exclusão social na comunidade 

África – Natal /RN. 2006. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-

Graduação em Geografia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006. 

Ministério do Meio Ambiente. Agrotóxicos. Reportagem. MMA, s.d. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/agrotoxicos>. Acesso em: 13 set. 2017  

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Manual do sistema federal de viação. Brasília, 2015. 
Disponível em: <http://portaldaestrategia.transportes.gov.br/images/MENU-
Transportes/SNV/MANUAL_SNV_Outubro_2015.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2017. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE. Processo extrajudicial N° 5658 / 
2017. Inquérito Civil 06.2013.6852-0. Prolongamento da Av. Moema Tinoco da Cunha 



244 
 

Lima até a BR101 e duplicação da Av. Conselheiro Tristão até entroncamento Av. 
Toncantínea: Revogação/Concessão de licença ambiental. Instauração: 09/12/2013. 
Promoção de arquivamento 27/01/2017. 45ª PMJ NATAL, 2017. 12 volumes 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL. O Estudo de Impacto Ambiental na 
realidade brasileira. Doutrina. Estado do Rio Grande do Sul. Ministério Público. 
Disponível em: <http://www.mprs.mp.br/ambiente/doutrina/id21.htm>. Acesso em: 3 
dez. 2014. 

MOSCARELLI, Fernanda; KLEIMAN, Mauro. Os desafios do planejamento e gestão 
urbana integrada no Brasil: análise da experiência do Ministério das Cidades. urbe, 
Rev. Bras. Gest. Urbana[online]. 2017, vol.9, n.2, pp.157-171.  Epub Mar 23, 2017. ISSN 
2175-3369.  http://dx.doi.org/10.1590/2175-3369.009.002.ao01. 

NATAL. Conheça Melhor seu bairro: Região Administrativa Norte. Prefeitura do Natal, 
2017. Disponível em: 
https://natal.rn.gov.br/semurb/planodiretor/anexos/estudos/CONHE%C3%87A%20ME
LHOR%20SEU%20BAIRRO%20-%20ZONA%20NORTE.pdf. Acesso em: nov. 2017 

NATAL. Plano de Circulação Viária. Produto 7 de 02 de junho de 2017. Relatório Parcial 
para o Plano Diretor de Mobilidade Urbana do Natal. 23p. Contrato nº 024/2015. 
Tectran Systra Group. Natal: Prefeitura do Natal, 2017. 

NATAL. Plano Diretor de 1984. Lei Complementar nº 3175/84. Diário Oficial. Edição 
Especial, Natal, 1984. 

NATAL. Plano Diretor de 1994. Lei Complementar nº 07/94. Diário Oficial. Edição 
Especial, Natal, 1994. 

NATAL. Plano Diretor de 2007. Lei Complementar nº 082/07. Diário Oficial. Edição 
Especial, Natal, 2007. 

OBSERVATÓRIO das metrópoles. Projeto Metropolização e Megaeventos: os impactos 
da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016. Natal, 2012. Disponível em: 
<http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/Relat_Natal2012.pdf>. 
Acesso em: 22 out. 2013. Relatório Parcial Natal 

RÊGO, Andréa Queiroz; TÂNGARI, Vera Regina. GOMES, Rebeca Braga. Paisagem e 

planejamento do sistema de espaços livres sob a influência do arco metropolitano do 

Rio de Janeiro: Magé. VI Colóquio Quapá-SEL, São Paulo, 2011. Disponível em: 

<http://quapa.fau.usp.br/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Paisagem-e-

planejamento-do-sistema-de-espa%C3%A7os-livres-sob-a-influ%C3%AAncia-do-arco-

metropolitano-do-Rio-de-Janeiro-Mag%C3%A9.pdf>. Acesso em: 14 maio 2018. 

REIS, João Emilio de Assis. O Direito ao ambiente e o direito à moradia: colisão e 

ponderação de direitos fundamentais. Veredas do Direito, Belo Horizonte, 2013 v.10 n. 

20 p. 289-314. Disponível em: 

<http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/viewFile/416/378>. 

Acesso em: 12 abr. 2018.  



245 
 

RIBEIRO, Daniela Rodrigues, LIMA. Jairo Salim Pinheiro. Estradas parque do ponto de 

vista da infraestrutura de transportes. FÓRUM AMBIENTAL DA ALTA PAULISTA, 12., 

Tupã 2017. Anais eletrônicos. Tupã: EDITOR, 2017. Disponível em: 

<https://www.amigosdanatureza.org.br/eventos/data/inscricoes/1915/form10448461

.pdf>. Acesso em: 12 maio 2017. 

RIO GRANDE DO NORTE. Tendências, visão de futuro e diretrizes do Plano Estratégico 

Natal: Metrópole 2020. Produtos 4 e 5 do Plano estratégico de desenvolvimento 

sustentável para região metropolitana de Natal. Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte, Natal, FADE, UFPE, 2007 

ROLNIK, Raquel. A construção de uma política fundiária e de planejamento urbano 

para o país – avanços e desafios. In IPEA. Políticas sociais – acompanhamentos e 

análises. LOCAL: IPEA, 2006. Disponível em: 

<http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/ensaio1_raquel12.p

df>. Acesso em: 12 jun. 2017.  

SANTOS, Milton. O espaço do Cidadão. 7.ed. São Paulo: EDUSP, 2007.  

SANTOS, Milton. Técnica, espaço, Tempo: Globalização e Meio técnico-científico-
informacional. 5.ed. São Paulo: EDUSP, 2008.  

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Plano 

Básico Ambiental: Execução das obras do Pró-transporte – construção do 

prolongamento da avenida Moema Tinoco da Cunha Lima até a rodovia BR101. Natal, 

2013. Registrado no Processo extrajudicial N° 5658 / 2017. Inquérito Civil 

06.2013.6852-0. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMURB. Anteprojeto 

de lei de regulamentação da ZPA 9. Natal: SEMURB, 2015. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMURB. Anteprojeto 

de lei de regulamentação da ZPA 9. Natal: SEMURB, 2016c. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMURB. Ata de 

Audiência Pública da discussão sobre regulamentação da Zona de Proteção 

Ambiental 9. 31 de mar. 2016a. Registrado no processo n°57829/2014-08. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMURB. Ata de 

Audiência Pública da discussão sobre regulamentação da Zona de Proteção 

Ambiental 9. 01 de jun. 2016b. Registrado no processo n°57829/2014-08. 



246 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMURB. Ata de 

Audiência Pública sobre a licença prévia do projeto rodoviário da Av. Moema Tinoco 

da Cunha Lima. 09 de dez. 2013. Registrado no processo n°57829/2014-08. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMURB. Ata sumária 

referente à audiência pública para discussão da proposta de regulamentação da zona 

de proteção ambiental 09 (ZPA 09) – Ecossistema de lagoas e dunas ao longo do Rio 

Doce. 28 mar. 2012.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO – SEMURB. Contribuições 

para regulamentação da ZPA 09 (Rio Doce). Pós-Audiência de 01 de junho de 2016. 

Enviadas para análise no CONPLAM junto ao Processo n°57829/2014-08, 2016d.   

SEMURB. Processo n°57829/2014-08 sobre a regulamentação da ZPA 9. Natal, 2010-

2017.  

SILVA, Alexsandro Ferreira Cardoso  (org.). Metropolização e megaeventos: impactos 

da Copa do Mundo 2014 em Natal-RN. Natal: EDUFRN, 2015. Disponível em: 

<http://www.observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/megaeventos_natal.

pdf>. Acesso em: 20 jan. 2018 

SILVA, Alexsandro Ferreira Cardoso et al. Natal – RN: Os impactos, processos e 

dinâmicas na Cidade do Natal. Principais resultados (2011-2013). Observatório das 

Metrópoles, 2013. Disponível em: 

<http://web.observatoriodasmetropoles.net/download/megaeventos_natal.pdf>. 

Acesso em: 12 nov, 2017.  

SILVA, Alexsandro Ferreira Cardoso. Depois das Fronteiras: A formação dos espaços de 

pobreza na periferia Norte de Natal – RN. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003. 

SIN. Complementação do Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Relatório de 
Controle Ambiental (RAS), referente ao prolongamento da Av. Moema Tinoco da 
Cunha Linha até a BR101, especificamente no trecho a partir da estaca 101 até a 
BR101. Processo IDEMA n.2013-064909/tec/ls-0559). Geólogo responsável: Roberto 
Curioso. Estudo geológicos e ambientais. Fev, 2014. In: Processo Extrajudicial 
5658/2017, v.6, Ministério Público, 2017.  

SOUZA, Marcelo Lopes. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à 

gestão urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.  

SPAROVEK, Gerd; BARRETO, Alberto; KLUG, Israel; PAPP, Leonardo; LINO, Jane. A 

revisão do Código Florestal Brasileiro. Novos estudos CEBRAP Novos estud, São Paulo, 

n.89, mar. 2011. Disponível em: 



247 
 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010133002011000100007>. 

Acesso em: 11 abr. 2018. 

STEINBERGER, M. Território, ambiente e políticas públicas espaciais. In: Território, 

ambiente e políticas públicas espaciais. Brasília: Paralelo 15 e LGE Editora, 2006. 

TABOSA, Werner Farkatt. Análise sedimentológica. Estudo elaborado com o objetivo 
de colaborar com o zoneamento ambiental da ZPA 9 (Rio Doce). Parecer técnico, 2016.  

TARDIN, Raquel. Espaços Livres: Sistema e projeto territorial. Rio de Janeiro: Letras, 

2008.  

TRENDS. Roads and ecology. Ecology & Evolution, v. 16 n. 8, aug., 2001. 

TRIBUNA DO NORTE. Obra para tapar cratera na Zona Norte de Natal deve durar 20 
dias, diz STTU. Caderno notícia, 03 mar. 2017. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/03/obra-para-tapar-
cratera-na-zona-norte-de-natal-deve-durar-20-dias-diz-sttu.html>. Acesso em: 10 jul. 
2017. 

TRIBUNA DO NORTE. Moradores da região reclamam da morosidade. Caderno notícia, 
23 jul. 2017. Disponível em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/moradores-da-

regiao-reclamam-da-morosidade/288491. Acesso em: 10 ago. 2017. 

VASCONCELLOS, Eduardo A. O custo social da motocicleta no Brasil. Custo social do 

Transporte. Revista dos Transportes Públicos, ANTP, ano 30/31, p. 127-142, 2008. 

Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000179&pid=S1413-

8123201200090000200024&lng=pt>. Acesso em: 11 maio 2018. 

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. et.al. Transporte e mobilidade urbana. 
Brasília: CEPAL, 2011. Textos para Discussão CEPAL-IPEA, n.34. Disponível em: 
<http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28160/S2011992_pt.pdf?seque
nce=1>. Acesso em: 08 dez. 2014. 

VASCONCELLOS. Eduardo Alcântara de. O custo social do Transporte: O custo social da 
motocicleta no Brasil. Revista dos Transportes Públicos, ano 30/31, 2008.  

VASCONCELOS, Mickaelon Belchior. Análise integrada dos efeitos da expansão urbana 
nas águas subterrâneas como suporte a gestão dos recursos hídricos da Zona Norte 
de Natal – RN. 2010. Tese (Doutorado em 2010) – Programa de Pós-Graduação em 
Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. Disponível em: 
<http://www.cprm.gov.br/publique/media/dou_mickaelon_vasconcelos.pdf>. Acesso 
em: 10 jul. 2017. 

VILLAÇA. Flávio. Espaço Intra-Urbano no Brasil. FAPESP: São Paulo, 2001. 


