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RESUMO 

 

 

A discussão da questão ambiental no planejamento urbano retoma a necessidade de repensar 

os instrumentos de gestão das cidades brasileiras. Fato é que esses dois campos de análise - o 

urbano e o ambiente - estão cada vez mais entrelaçados e isso pode ser percebido através do 

conteúdo das legislações vigentes. Neste sentido, o objetivo geral desta dissertação é analisar 

a presença da questão ambiental no planejamento urbano do Município de Miracema, no 

noroeste do Estado do Rio de Janeiro, por meio da identificação de preceitos referentes à 

temática ambiental estabelecidos no Plano Diretor em vigor.  Entretanto, para compreender as 

particularidades do município, parte-se de uma abordagem e contextualização histórica do 

processo de produção do espaço urbano em Miracema, atentando para a construção do 

pensamento ambiental nesse processo. Para tanto, os procedimentos metodológicos 

privilegiam a identificação e análise bibliográfica e documental, bem como entrevistas e 

pesquisa hemerográfica. Verificou-se que o Plano Diretor de 2006 incorporou diretrizes que 

respondem parcialmente às questões ambientais de Miracema. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Planejamento Urbano. Plano Diretor. Questão Ambiental 

Urbana. Miracema. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Discussion on environmental issue in urban planning resumes the need to rethink Brazilian 

cities' management tools. The fact is that these two fields of analysis - urban and 

environmental - are increasingly intertwined so that it can be perceived in the content of 

current legislation. In this sense, the general objective of this dissertation is to analyze the 

presence of the environmental issue in the urban planning of Miracema Municipality, in 

northwestern Rio de JaneiroState, through the identification of precepts related to the 

environmental theme established in current Master Plan. However, in order to understand the 

particularities of the municipality, it relies on a historical approach and contextualization of 

urban space production process in Miracema, highlighting the construction of environmental 

thought in this process. So as to accomplish it, methodological procedures favor identification 

and bibliographic and documentary analysis, as well as interviews and hemerographic 

research. It was found that the 2006 Master Plan incorporated guidelines that partially address 

Miracema's environmental issues. 

 

Keywords: Public Policies. Urban planning. Master plan. Urban Environmental Issues. 

Miracema. 
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Tudo o que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem 

no solo, estão cuspindo em si mesmos. Isto sabemos: a terra não pertence ao 

homem; o homem pertence à terra. [...] O homem não tramou o tecido da vida; ele é 

simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo. [...]. 

Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. É o final da 

vida e o início da sobrevivência. 

Trecho da “Carta da Terra” de 1854 

Chefe Indígena Seattle ao Governo do Estados Unidos 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 Destacar um trecho da “Carta da Terra” neste trabalho pode parecer um tanto 

repetitivo, uma vez que tal documento foi e é muito utilizado. Entretanto, o faço para marcar 

elementos de um discurso denunciante que é tão atual, ainda hoje, em especial a afirmação de 

que o homem é um dos fios do tecido da vida, mas que muitos deles não se reconhecem nesse 

lugar. Ela também nos mostra tessituras que mais tarde, com outras roupagens, serão 

consideradas questão no campo ambiental. 

 A perspectiva ambiental, tão discutida na atualidade, retoma em um outro viés a 

necessidade de repensar a relação de uso e apropriação dos muitos elementos da natureza 

pelos seres humanos, assim como da relação entre os próprios seres humanos.  

Do ponto de vista conceitual, nota-se a dificuldade de conceituar ambiente e a própria 

“questão ambiental”.  Tal impasse é consequência das disputas de poder desse campo de 

análise que englobam uma série de questões relacionadas com natureza, sustentabilidade e 

qualidade de vida, dentre outros, em contraponto a demanda de crescimento econômico, 

progresso e a utilização ilimitada dos recursos naturais.  

Inerente a esse processo, observamos os conflitos existentes na construção de políticas 

que se dizem capazes de considerar tanto os interesses de mercado quanto a necessidade de 

preservação e proteção ambiental, algo visto como contraditório por várias pesquisas, bem 

como pelo movimento ambientalista, originando a questão ambiental. 

Com maior expressividade nos Estados Unidos e nos países do norte da Europa, o 

movimento ambientalista do final da década de 1960, suscitou o despertar da 

indispensabilidade de repensar a dimensão ambiental na produção e reprodução do espaço 

urbano objetivando uma relação benéfica da coexistência do homem e de seu meio.  
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Dessa forma, o objeto de estudo desse trabalho é a identificação e análise da questão 

ambiental no planejamento urbano da cidade de Miracema, no noroeste do estado do Rio de 

Janeiro, investigando a dimensão ambiental na formulação do Plano Diretor. 

Como justificativa da relevância do presente trabalho, observamos que no cotidiano 

de grande parte da população do município em análise, o que é considerado ambiental é, por 

muitas vezes, limitado as campanhas de conscientização para economia do consumo 

(especialmente de água e luz).  

Em caminho semelhante, na minha experiência no ambiente acadêmico na graduação 

em Arquitetura e Urbanismo, pude perceber que o debate ambiental foi superficial e, quando 

existente, vinculado à necessidade de soluções arquitetônicas, principalmente com o conceito 

de edificações sustentáveis, entretanto, com pouca fundamentação.  

A definição do Município de Miracema como contexto empírico para o estudo de 

caso da pesquisa de dissertação remete a anseios pessoais, mas também como uma estratégia 

de análise do objeto de estudo acadêmico. Pessoal, visto que é o município onde nasci e morei 

durante grande parte da minha vida, saindo para estudar e retornando agora, graduada. Assim, 

Miracema é o lugar onde construí os mais fortes laços e a materialização de grande parte das 

minhas memórias afetivas. Dessa maneira, é recorrente o desejo de vê-la possibilitando aos 

seus moradores melhor qualidade de vida. Vale destacar que são poucos os trabalhos 

produzidos sobre o município, o que instiga contribuir com os conhecimentos adquiridos para 

o desenvolvimento de novos estudos.  

A escolha do Município de Miracema foi feita também como uma estratégia de 

análise por se caracterizar como um município de pequeno porte, proporcionando uma 

compreensão e análise mais profunda dos elementos necessários para construção desse 

trabalho. Cabe salientar que esse pequeno porte não é sinônimo de poucos problemas 

ambientais, o que será visto no decorrer do trabalho.  

Nesse contexto, observamos diversas questões vivenciadas no cotidiano do 

município como desmatamento, queimadas, poluição do principal curso d’água, ocupação 

desordenada de encostas dentre outros. Tais impasses persistem no decorrer dos anos, o que 

nos leva a seguinte indagação: os instrumentos de planejamento urbano abordaram estas 

questões ambientais e propuseram diretrizes para reverter essas questões? 

A decisão em relação ao objeto de estudo e a temática abordada nesse trabalho foi 

resultado da inquietação, pessoal e profissional, em compreender melhor as disputas nesse 

campo de análise, como também na gestão e produção socioespacial. Para tanto, foi levada em 

consideração a relevância do tema para os debates iniciados nos anos de 1970 e em voga até 
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os dias atuais, como também a convicção da importância das normas regulamentadoras de 

proteção e preservação do meio ambiente para a promoção da qualidade de vida dos cidadãos 

e dos biomas brasileiros não só pelas políticas de meio ambiente, mas também pelas políticas 

urbanas. 

 Neste sentido, Maia e Santos (2009, p.2) destacam a importância da análise da 

temática ambiental na discussão urbana através da percepção de que a necessidade de um 

panorama ambiental a respeito do meio ambiente urbano torna-se mais evidente “quando 

partimos do princípio de que, é exatamente na cidade que vemos a maior expressão da 

capacidade social de transformar o espaço natural e não deixa, em função disto, de ser parte 

da natureza e de estar submetida às dinâmicas e processos naturais”. 

Observamos que no Brasil a predominância populacional no espaço urbano começou a 

se concretizar em meados da década de 60 do século XX. Atualmente, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), mais de 80% da população brasileira 

reside nas cidades. Maia e Santos (2009, p.1) destacam as alterações ambientais decorrentes 

desse processo, expondo que “A reprodução de aglomerações urbanas, cada vez maiores e 

mais extensas, guiada pela necessidade da reprodução do capitalismo, traz para as cidades 

novos usos e consumos que, muitas vezes, resultam em alterações profundas nas dinâmicas e 

processos ambientais”.   

Apesar das muitas particularidades observadas em cada município, Santos (1993) 

destaca que, via de regra, as cidades brasileiras possuem, com diferença de grau e intensidade, 

problemáticas parecidas. 

Lustoza (2006, p.37) aponta também para a problemática ambiental articulada a 

aglomeração da população nos centros urbanos destacando que o quantitativo de habitantes 

nas cidades dos países em processo de desenvolvimento será acrescido de 2 bilhões de 

pessoas, com consequências no volume de recursos consumidos e na poluição gerada. Sobre 

esse contexto a autora destaca: “Todavia, tendo uma visão pessimista do quadro, pelo menos 

metade desta população urbana em crescimento estará morando em favelas, ou seja, sem 

água, sem eletricidade, sem esgoto e praticamente sem esperança. ”  

 Esses estudos demonstram a necessidade de trabalhos que busquem repensar a relação 

seres humanos com o ambiente como um todo, enfatizando a questão ambiental na produção 

do espaço urbano, objetivando compreender o presente sem perder de vista as gerações 

futuras e é justamente nesse foco que esse estudo será conduzido. 

 A partir dessas inquietações o objetivo geral desse trabalho é analisar a questão 

ambiental no planejamento urbano municipal por meio da identificação de preceitos referentes 
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a temática ambiental estabelecidos no Plano Diretor do Município de Miracema, no Estado do 

Rio de Janeiro. Esse objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos:  

 Recuperar a produção teórica sobre a urbanização e ambiente a partir de diferentes 

perspectivas; 

 Analisar o processo de produção do espaço urbano no município de Miracema; 

 Compreender os instrumentos de regulação do planejamento urbano, notadamente 

o Plano Diretor Municipal; 

 Identificar e analisar elementos da dimensão ambiental nos instrumentos do Plano 

Diretor do Município de Miracema;  

 Identificar a efetividade das ações estratégicas da Política de Meio Ambiente 

definidas a partir do Plano Diretor 

Sabemos que são diversos os caminhos metodológicos para o desenvolvimento de 

pesquisas empíricas. Nesse trabalho, optou-se pela definição do estudo de caso como 

estratégia de pesquisa. Utilizado e melhorado por Robert K. Yin para estudos aplicados para o 

melhoramento da qualidade das condições de vida urbana, incluindo a vida nos arredores da 

cidade, a participação dos cidadãos e a prestação dos serviços urbanos, o autor afirma que o 

estudo de caso como estratégia “representa uma maneira de se investigar um tópico empírico 

seguindo-se um conjunto de procedimentos pré-especificados” (2010, p.21).  

Para atingir aos objetivos especificados anteriormente foram utilizados 

procedimentos metodológicos, conforme importância destacada por Yin (2010), como revisão 

bibliográfica, entrevistas e levantamento documental complementados por pesquisa 

hemerográfica. 

Vale destacar que, à vista de produzir um trabalho criterioso, a análise do P.D. foi 

conduzida a partir de uma matriz adaptada de Costa, Campane e Araújo (2010) considerando 

a relevância do estudo no debate similar à que esse trabalho se propõe.  Nessa matriz, as 

variáveis de análise são: 1) Definição de instrumentos específicos visando à sustentabilidade 

ambiental; 2) a articulação entre diretrizes de meio ambiente e outras políticas setoriais; 3) o 

tratamento específico de questões de caráter regional; 4) a efetividade das propostas: auto 

aplicabilidade ou encaminhamento dos instrumentos via legislação específica; 5) a articulação 

intermunicipal e/ou com níveis do governo estadual e federal; 6) as instituições de fundo 

específico de meio ambiente e de suas fontes de recursos; 7) a existência de vinculação ao 

orçamento municipal; 8) a existência de priorização de intervenções e 9) a definição dos 

instrumentos e mecanismos de participação e controle social.  
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Salientamos que, apesar da abrangência do trabalho anteriormente exposto e de, 

especificamente no estado do Rio de Janeiro ter tido como universo de análise vinte e oito 

municípios, Miracema não foi analisado. Isso ratifica a necessidade da presente dissertação na 

complementação de informações.   

Na revisão bibliográfica, utilizou-se de fundamentação teórica acerca do campo 

ambiental e do planejamento urbano que nortearam o desenvolvimento do trabalho. As 

referências dos autores foram realizadas de acordo com as áreas de maior contribuição para os 

campos em estudo – o ambiente e o urbano –, entre eles Enrique Leff, Henri Acserald, 

Gabriela Scotto, Henri Lefebvre, Flávio Villaça, Ermínia Maricato, dentre outros.  

Para a construção dessa pesquisa bibliográfica foi fundamental também a identificação 

de trabalhos acadêmicos acerca da temática. Assim, foram consultados artigos, dissertações e 

teses. Na pesquisa que originou esta dissertação, optou-se por trabalhos que foram 

desenvolvidos pós Estatuto da Cidade em 2001, visto que o mesmo é um marco significativo 

nas diretrizes relacionadas com a Política Urbana.  

Foram adotados também como técnica inerente aos procedimentos metodológicos a 

realização de entrevistas com os atores sociais que participaram da elaboração do PDM. Essas 

entrevistas foram fundamentais para compreender melhor as disputas do instrumento do 

planejamento urbano em análise, como também para identificar aqueles que inseriram a 

questão ambiental no referido plano.  

As entrevistas foram desenvolvidas com o intuito de coletar e checar informações 

tanto sobre a elaboração quanto referente à efetividade do instrumento na gestão do 

município. Assim, foram conduzidas a partir de uma sistematização prévia de elementos do 

próprio plano diretor em análise e elaboradas de acordo com a participação de cada um dos 

entrevistados no processo de elaboração do plano e/ou representantes da gestão atual.   

Cabe ressaltar que as entrevistas foram realizadas de maneiras distintas. A maioria foi 

desenvolvida a partir de um roteiro previamente definido (Apêndice I) e devidamente 

registrada por gravações autorizadas e ratificadas no termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice II), outras foram desenvolvidas de maneira informal e uma delas, o 

entrevistado optou por responder de maneira escrita.  

Nesse sentindo, foram entrevistados os seguintes atores, com o critério de terem 

participado de reuniões e audiências públicas do PDM de 2006, bem como Secretários da 

Gestão (2017-2020): Prefeito1 do Município na época do PDPM; um assessor do Prefeito; um 

                                                             
1 Período da Gestão 01/01/2005 - 31/12/2008 pelo PV (Partido Verde) 



21 
 
 

morador (veterinário); representante da PESAGRO, integrante do Conselho do Meio 

Ambiente e do Conselho de Agricultura, ; um representante do CREA2, Secretário de Obras 

do Município neste ano de 2018; um  representante da EMATER; o Secretário de 

Planejamento; e o Secretário de Meio Ambiente da gestão atual (2018).  

Em relação ao levantamento documental, investigamos informações sobre os planos 

desenvolvidos em Miracema a fim de possibilitarmos uma construção temporal do debate 

acerca da temática urbana e ambiental. Para tanto, iniciamos no Plano de 1978, seguindo por 

1983, 1997, 1999. Entretanto, análise aprofundada nesse trabalho foi fundamentada no Plano 

Diretor vigente, elaborado em 2006. No Quadro 01, é possível observar a periodização desses 

documentos, bem como os sujeitos e instituições envolvidas.  

 

Quadro 01: Levantamento Documental 

Ano Eventos (Ações) Agentes (Sujeitos) Agencias (Inst.) 

1978 
Estudo para o 

Desenvolvimento de 
Miracema 

- 

Fundação Instituto de 
Desenvolvimento 

Econômico e Social do Rio 
de Janeiro 

1983 
Diretrizes de Ação para o 

Desenvolvimento Municipal 
e Urbano 

- 
Convênio SEPLAN-

PR/SAREM/FUNDENOR 

1997 Plano de Desenvolvimento 
Executivo, Legislativo e 

Consultores 
Prefeitura Municipal de 

Miracema  

1999 Plano Diretor  Executivo e Legislativo 
Prefeitura Municipal de 

Miracema 

2006 Plano Diretor Participativo 
Parceria UFF, Servidores 
Municipais, Executivo, 

Legislativo e atores sociais. 

Universidade Federal 
Fluminense e Prefeitura 
Municipal de Miracema 

Fonte: Elaboração própria a partir dos documentos citados no quadro. 

  

Para este estudo, foi necessário pesquisar documentos em Instituições do próprio 

Município, como no Centro Cultural Melchiades Cardoso, na Câmara de Vereadores e nas 

Secretarias de Obras, Planejamento e Meio Ambiente.  

Utilizamos conjuntamente pesquisa de cunho hemerográfico a fim de agregar 

informações não existentes em documentos oficiais, referentes ao processo de produção do 

espaço urbano e à elaboração do Plano Diretor em foco.  

Foi fundamental também a análise das leis que direcionam a Política Urbana e 

Ambiental no Brasil, especialmente a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Cidade 

(L10257 de 2001) e a Política Nacional do Meio Ambiente (L6938 de 1981), todos esses 

                                                             
2 Nesse contexto, o Conselho Profissional dos Arquitetos e Urbanista era o CREA. A criação do CAU aconteceu 

em 2010.  
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documentos estão disponíveis em meio eletrônico na página da Presidência da República 

(http://www2.planalto.gov.br).  

 Dos procedimentos adotados e das análises realizadas agregadas com os 

conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, o resultado dessa pesquisa acadêmica foi 

estruturado em três capítulos, como seguem:  

 O capítulo 1, Urbanização, Ambiente e Planejamento Urbano à luz de diferentes 

perspectivas é embasado em uma discussão teórica onde são apresentados os conceitos e os 

questionamentos dos campos de pesquisa em questão, bem com a articulação entre os 

mesmos, a fim de possibilitar a compreensão dos muitos elementos e fenômenos que 

compõem esse complexo sistema em constante transformação.  

 Iniciamos a construção desse primeiro capítulo através de diferentes abordagens sobre 

o fenômeno de produção das cidades partindo de autores clássicos desse campo de estudo.  

Posteriormente buscamos compreender as particularidades do processo de urbanização e 

planejamento urbano no Brasil. Finalizamos esse capítulo inicial com a discussão da 

introdução do ambiente nas diretrizes do planejamento urbano recente.  

 O capítulo 2, Produção do espaço urbano no município de Miracema, discorre sobre a 

construção histórica do surgimento do núcleo urbano nesse território. Para tanto, buscamos, 

através de diversas fontes, promover diálogos entre os processos socioeconômicos e o 

crescimento urbano partindo de uma breve introdução da ocupação da região do norte e 

noroeste fluminense.  

Posteriormente foi apresentado um estudo mais aprofundado do município foco desse 

trabalho. Encerramos esse segundo capítulo apresentando o contexto atual principalmente no 

que diz respeito à temática ambiental.  

 O capítulo 3, O Plano Diretor Participativo de Miracema, aborda o estudo 

propriamente dito a que esse trabalho se propõe. Assim, são apresentas considerações em 

relação ao processo de elaboração do instrumento em análise, aprofundando a pesquisa em 

aspectos referentes à participação popular e à questão ambiental.  

Nas considerações finais, procurou-se apontar de maneira sintetizada e articulada os 

diversos elementos considerados nesse trabalho, ratificando a relevância e a necessidade de 

repensar constantemente as diretrizes referentes à questão ambiental no planejamento urbano 

dos municípios e em especial, de Miracema. 
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CAPÍTULO 1 

 

URBANIZAÇÃO, AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO À LUZ DE 

DIFERENTES PERSPECTIVAS. 

 

Questionamentos relacionados com a produção do espaço urbano pautam diversos 

debates com o intuito de compreender como se articulou o processo de estruturação física e 

social das cidades por meio da transição do modo de vida rural para o urbano e assim, 

alcançar a complexidade de fatores, influências e interesses que regem as cidades.  

Dessa forma, é necessário analisar o processo de urbanização, assim como as 

transformações das relações sociais, seus impactos e reflexos nos dias atuais, especialmente 

nos aspectos relacionados com problemática urbana recente e a dimensão ambiental nela 

presente. Nesse sentindo, este primeiro capítulo tem como propósito apresentar a discussão 

teórica-conceitual dos campos de análise da pesquisa.  

 

 

1.1. Diferentes abordagens sobre o processo de urbanização  
 
 

São várias as contribuições dos trabalhos desenvolvidos sobre a produção das cidades 

oriundas dos diversos matizes teóricos. 

Uma delas é a de Georg Simmel (1967), que introduziu uma série de inquietações em 

seus trabalhos, expondo as distinções sociológicas decorridas pela migração da vida rural para 

o contexto urbano, relacionando as dimensões individuais com as configurações sociais em 

construção. Para o autor, a cidade moderna é o lugar do capitalismo, sede da mais alta divisão 

do trabalho e assim, com intenso reflexo no modo de agir e de pensar da sociedade, 

caracterizada por atitudes típicas da moeda, como o intelectualismo, a impessoalidade e a 

indiferença. Em suas palavras: “Com cada atravessar de rua, com o ritmo e a multiplicidade 

da vida econômica, ocupacional e social, a cidade faz um contraste profundo com a vida de 

cidade pequena e a vida rural no que se refere aos fundamentos sensoriais da vida psíquica”. 

(SIMMEL, 1967, p. 11) 

 Assim como Simmel, Robert Park (1967) buscou analisar o processo da urbanização 

através de um olhar sociológico. Park, entretanto, foi além, desenvolvendo estudos com o 

intuito de compreender a problemática urbana, como por exemplo, na análise dos fatores 

relacionados com a criminalidade e a formação de guetos. Para isso, Park desenvolveu o 
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conceito de Ecologia Humana, onde propõe a referência da organização da vida humana em 

sociedade através do espírito competitivo da vida vegetal.  

 

 

Existem forças atuando dentro dos limites da comunidade urbana — na verdade, 

dentro dos limites de qualquer área de habitação humana — forças que tendem a 

ocasionar um agrupamento típico e ordenado de sua população e instituições. À 

ciência que procura isolar estes fatores, e descrever as constelações típicas de 

pessoas e instituições produzidas pela operação conjunta de tais forças, chamamos 

Ecologia Humana [...]. (PARK, 1967, p. 25) 

 

 

 Nesse sentindo, Park (1967) afirma que a cidade é um produto da natureza humana, 

não podendo assim, ser definida puramente por seus aspectos físicos e construções artificiais. 

Para Park, a cidade é um estado de espírito, ou seja, um processo orgânico em constante 

transformação, uma vez que está envolvida em processos vitais para a sociedade que a 

compõe.  

 

[...] a cidade é algo mais do que um amontoado de homens individuais e de 

conveniências sociais, ruas, edifícios, luz elétrica, linhas de bonde, telefones etc.; 

algo mais também do que uma mera constelação de instituições e dispositivos 

administrativos — tribunais, hospitais, escolas, polícia e funcionários civis de vários 

tipos. Antes, a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições e 

dos sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e transmitidos 

por essa tradição. Em outras palavras, a cidade não é meramente um mecanismo 

físico e uma construção artificial. Está envolvida nos processos vitais das pessoas 

que a compõem; é um produto da natureza, e particularmente da natureza humana. 

(PARK, 1967, p. 25)  

   

 

Por sua vez, Manuel Castells (1978), compreende a organização social do espaço 

através de três segmentos, sendo eles: econômico, político-jurídico e ideológico. Para tanto, o 

autor desenvolveu o conceito de urbanização através de uma forma específica de ocupação do 

espaço por uma população, a saber:  

 

 

O termo urbanização refere-se ao mesmo tempo à constituição de formas espaciais 

específicas das sociedades humanas, caracterizadas pela concentração significativa 

das atividades e das populações num espaço restrito, bem como à existência e à 

difusão de um sistema cultural específico, a cultura urbana (CASTELLS, 1978, 

p.46) 

  

  

Dessa maneira, a cidade para Castells (1978, p. 43) é o lugar geográfico onde se 

estabelece a estrutura político-administrativa de uma cidade que: “não é um local de 

produção, mas de gestão e de domínio, ligado à primazia social do aparelho político-

administrativo”. 
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Numa abordagem crítica, a qual nos afiliaremos para fins deste projeto, Henri 

Lefebvre realiza o seu estudo do processo da urbanização através da articulação do tempo e 

do espaço, na compreensão de que “[...] espacial, porque o processo se estende no espaço que 

ele modifica; temporal, uma vez que se desenvolve no tempo, aspecto de início menor, depois 

predominante, da prática e da história”. (LEFEBVRE, 2002, p.20). Em Espaço e Política este 

autor também detalha que é necessário desenvolver o empírico através de um problema real e 

será nesse caminho que este trabalho monográfico será conduzido.  

Por conseguinte, o autor apresenta três campos importantes para a compreensão do 

fenômeno urbano e suas transformações, sendo eles: “[...] o rural (camponês); o industrial e o 

urbano, com emergências, interferências, desencontros, avanços e atrasos, desigualdades de 

desenvolvimento e, sobretudo, transições dolorosas, fases críticas.” (LEFEBVRE, 2002, 

p.37).  

Em decorrência, o significado do termo urbanização, cunhado por ele, vai além da 

marcação territorial das cidades, sendo uma condensação dos processos sociais e espaciais de 

reprodução do capitalismo através das relações de produção e consumo, considerando a 

industrialização apenas como uma etapa do processo de urbanização, que prevaleceu somente 

até o momento que a urbanização se tornou dominante.  

 Nessa lógica, Lefebvre (2002) desenvolveu um eixo gráfico que se inicia na natureza 

pura com ausência de urbanização, passando por um momento de inflexão do agrário para o 

urbano através de processos de implosão/explosão do tecido urbano até atingir a urbanização 

“completa” fazendo referência à cidade rodeada de problemas urbanos e ambientais, conflitos, 

tensões, incertezas, segregações, desigualdades, violência e uma infinidade de dilemas que 

são vistos recorrentemente no cotidiano, mesmo em contextos diferentes daqueles por ele 

analisados, como o de Miracema/RJ que analisamos.  

Este intelectual ainda apresenta o fenômeno urbano fazendo referência a sua 

enormidade e a sua complexidade. Expõe assim que essa problemática, mesmo discutida a 

partir do contexto francês, está presente em todo o mundo, mas que cada lugar apresenta suas 

especificidades e uma maneira diferente de ser trabalhada, como relatado no trecho: “A 

problemática urbana é mundial, mas a maneira de abordá-la depende da estrutura econômica, 

social, política dos países, assim como das superestruturas ideológicas. ” (LÉFÈBVRE, 2002, 

p.127).  

Milton Santos (1993) destaca a necessidade de produzir uma teoria da urbanização 

brasileira como processo, como forma e conteúdo dessa forma, observando que  
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O nível de urbanização, o desenho urbano, as manifestações das carências da 

população são realidade a ser analisada à luz dos subprocessos econômicos, políticos 

e socioculturais, assim como das realizações técnicas e das modalidades de uso do 

território nos diversos momentos históricos. Os nexos que esses fatores mantêm em 

casa fase histórica devem permitir um primeiro esforço de periodização que deve 

iluminar o entendimento do processo. (SANTOS, 1993, p. 11) 

 

 

A partir dessa perspectiva e com esse intuito de contribuir para a construção teórica 

observando as particularidades do processo de urbanização e planejamento urbano no Brasil 

que foi desenvolvida a próxima seção.  

 

 

1.2 O Processo de Urbanização e Planejamento Urbano No Brasil  
 

 

A consolidação das cidades, através da transição do modo de vida rural para o urbano, 

introduziu uma série de novas necessidades e demandas. Em 2010, no Brasil, mais de 84% da 

população vivia nas cidades. Observamos que, diferente dos países desenvolvidos, esse 

processo de urbanização aconteceu de maneira acelerada (SANTOS, 1993), conforme pode 

ser visto no gráfico a seguir: 

Gráfico 01: Urbanização Brasileira 

 
Fonte: Atlas IBGE (2010) 

 

No Brasil, enquanto colônia, as concepções urbanas eram definidas pelas “autoridades 

coloniais, não de criação espontânea da massa; a formação de cidades e vilas é sempre um ato 

de iniciativa oficial”. (SILVA, 1997, p.21)  

Santos (1993) expõe que, em geral, o processo de urbanização brasileiro foi 

inicialmente formado por subespaços que evoluíam a partir de lógicas locais específicas. 

Observa, entretanto, que o fortalecimento da produção do café, os avanços no sistema de 
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engenharia com a implantação de estradas de ferro, melhorias nos portos e criação dos meios 

de comunicação possibilitaram uma fluidez na urbanização de grande parte do território.  

Nesse contexto e em relação ao planejamento urbano, Villaça (1999) organiza esse 

pensamento partindo de uma ordem cronológica, definindo da seguinte maneira: Planos de 

Melhoramento e Embelezamento (1875 – 1930), Planos de Urbanismo (1930 –1965), 

Superplanos (1965 – 1971) e Planos sem Mapas (1971 – 1992). 

No tocante à época dos Planos de Melhoramento e Embelezamento, Villaça (1999) 

destaca as condições hegemônicas da elite brasileira como classe dominante na definição das 

obras urbanas a serem executadas. Vale destacar que muitos desses planos foram 

concretizados.  

Nesse segmento, Benchimol (1992, p. 228 apud Villaça, 1999, p. 192) evidencia que 

 

 

O termo “embelezar” tem enorme ressonância no discurso propagandístico da época. 

Designa, mais do que a imposição de novos valores estéticos, a criação de uma 

fisionomia arquitetônica para a cidade. Encobre, por assim dizer, múltiplas 

“estratégias”. A erradicação da população trabalhadora que residia na área central; 

[...] a mudança de função do centro, atendendo – num plano mais imediato – aos 

interesses especulativos que cobiçavam essa área altamente valorizada e – num 

plano mais geral – às exigências da acumulação e circulação do capital comercial e 

financeiro; razões ideológicas ligadas ao “desfrute” das camadas privilegiadas; 

razões políticas decorrentes de exigências específicas do Estado republicano em 

relação àquela cidade que era a sede do poder nacional.  

 

 

Fato é que, com a Revolução de 1930, o processo de urbanização intensificou 

consideravelmente e parecia, de acordo com Maricato (2001, p.3), “representar um caminho 

para a independência de séculos de dominação da produção agrária e de mando coronelista, 

ligado diretamente à relação colonial”.   

Nessa conjuntura, Maricato (2002) expõe que os conceitos de melhoramento e 

embelezamento anteriormente empregados começam a ceder espaço para atender as 

necessidades da cidade da produção, ou seja, princípios como eficiência, ciência e técnica 

tornam-se essenciais na concepção dos planos.  

Maricato (2002, p. 138) adverte, entretanto, que foi “justamente nesse momento que 

tem início um período de inconsequências e inutilidade da maioria dos planos elaborados no 

Brasil”. Para a referida autora, esse fato é consequência da impossibilidade de articular todos 

os complexos elementos em jogo, ou seja, os problemas urbanos, a lógica do capital 

imobiliário e a preocupação social.  
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Apesar disso, em meados dos anos de 1940, as cidades eram vistas como o avanço e a 

modernidade, já o campo representava o atrasado (MARICATO, 2001). Nesse contexto, 

Monte-Mór (2006, p.11) destaca que  

 
A urbanização brasileira se intensificou na segunda metade do século XX, quando o 

capitalismo industrial ganhou momento no país e dinamizou a economia a partir da 

consolidação das grandes cidades industriais, particularmente São Paulo, o grande 

pólo industrial do Brasil. A transformação de uma economia agro-exportadora em 

uma economia centrada na substituição de importações para o mercado interno 

redefiniu a cidade industrial como pólo de dinamização e de transformações 

seletivas no espaço e na sociedade brasileiras. 

 

 

Nesse contexto de urbanização acelerada, os problemas urbanos ganhavam novas 

dimensões e os planos, cada vez mais, não conseguiam ser implantados. Assim, Maricato 

(2002, p. 138) destaca que “para fugir ao desprestigio dos planos não implantados, as 

denominações variavam: Plano Diretor, Planejamento Integrado, Plano Urbanístico Básico, 

Plano Municipal de Desenvolvimento, entre outros”. Seguindo nessa lógica, Villaça (1999) 

salienta que  

 

A partir da década de 1950 desenvolve-se no Brasil um discurso que passa a pregar 

a necessidade de integração entre os vários objetivos (e ações para atingi-los) dos 

planos urbanos. Esse discurso passou a centrar-se (mas não necessariamente a se 

restringir) na figura do plano diretor e a receber, na década de 1960, o nome de 

planejamento urbano ou planejamento urbano (ou local) integrado. A consciência 

da necessidade de integração na verdade pode ser detectada desde o início do 

século e passou a ser o denominador comum desse tipo de planejamento. Isso 

não quer dizer que a integração tenha sido conseguida; muito pelo contrário, 

na quase totalidade dos casos não foi além do discurso, exceção feito ao 

zoneamento, que aqui é considerado outra corrente. (VILLAÇA, 1999, p. 177, grifo 

nosso)  

 

 

Conforme apresentado no início desse texto, em meados dos anos de 1960 foram 

produzidos os chamados Superplanos. Estes foram, em geral, planos bem detalhados, com 

diretrizes e recomendações desenvolvidos por “técnicos competentes de fora dos quadros 

municipais e que trazem, da França, no caso, a ciência e a técnica e com estes a idéia de que 

os problemas da cidade pela ciência e pela técnica serão resolvidos” (VILLAÇA, 1999, p. 

207) 

Maricato (2002) destaca que o momento que planejamento urbano mais se 

desenvolveu no Brasil foi durante o regime militar, especialmente através das diretrizes dadas 

pela PNDU – Política Nacional de Desenvolvimento Urbano3.  

                                                             
3 Maricato (2002, p. 138) expõe que: “As diretrizes foram dadas pela PNDU – Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, prevista no II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado para o governo 
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Nesse contexto e nas palavras de Maricato (2002, p. 139) “o planejamento urbano foi 

tomado como solução para o caos urbano e o crescimento descontrolado” e assim, foi 

elaborado uma quantidade – até então – inédita de Planos Diretores. Entretanto, esses Planos, 

em geral, foram desenvolvidos por especialistas pouco engajados com os aspectos 

socioculturais e com pouca (ou nenhuma) participação da população e dos técnicos 

municipais.   

Como evidenciado anteriormente por Villaça (1999) e ratificado por Maricato (2002), 

desde o início do século se compreende a necessidade de pensar no planejamento urbano de 

maneira integrada. Entretanto, buscaremos aprofundar as discussões deste trabalho a partir da 

década de 1980, visto que é nesse contexto, após período ditatorial e com a redemocratização 

do país, que é promulgada a Constituição Federal (C.F.) que norteia os caminhos do 

planejamento urbano recente.  

A respeito dessa conjuntura Maricato (1995) expõe as consequências vivenciadas a 

partir dos anos 80 do processo de urbanização acelerado e concentrado, advertindo que  

 

 

O processo de urbanização, acelerado e concentrado, marcado pelo 

‘desenvolvimento moderno do atraso’, cobrou, a partir dos anos 80, após poucas 

décadas de intenso crescimento econômico do país, um alto preço, através da 

depredação ao meio ambiente, baixa qualidade de vida, gigantesca miséria social e 

seu corolário, a violência. O desenvolvimento urbano desigual ao invés de eliminar a 

herança do atraso, reproduziu-a e deu-lhe novas conformações. (MARICATO, 1995, 

p. 14-15) 

 

 

Foi então, nesse contexto de redemocratização e com influência do MNRU4, 

especialmente pela Ementa nº 63 de 1987, que foi incluído um capítulo específico dedicado a 

Política Urbana (Capítulo II) na Constituição Federal de 1988 com os seguintes artigos:  

                                                                                                                                                                                              
do General Ernesto Geisel, em 1973. Dois órgãos federais se tornaram implementadores dessa proposta: a 

SAREM – Secretaria de Articulação entre Estados e Municípios e o SERFHAU – Serviço Federal de Habitação 

e Urbanismo. A primeira controlava o Fundo de Participação dos Municípios e a segunda o Fundo de 

Financiamento ao Planejamento”.  
4 “O Movimento Nacional pela Reforma Urbana articulou o cenário de participação popular em todo o Brasil no 

processo da Constituinte de 1988, formado por um grupo heterogêneo, cujos participantes atuavam em diferentes 

e complementares temáticas do campo urbano. Reuniu-se uma série de organizações da sociedade civil, 

movimentos, entidades de profissionais, organizações não-governamentais, sindicatos. Entre eles a Federação 

Nacional dos Arquitetos, Federação Nacional dos Engenheiros, Federação de Órgãos para Assistência Social e 

Educacional (FASE), Articulação Nacional do Solo Urbano (ANSUR), Movimento dos Favelados, Associação 

dos Mutuários, Instituto dos Arquitetos, Federação das Associações dos Moradores do Rio de Janeiro 

(FAMERJ), Pastorais, movimentos sociais de luta pela moradia, entre outros. Essas entidades assumiram a tarefa 

de elaborar uma proposta de lei a ser incorporada na Constituição Federal, com o objetivo de modificar o perfil 

excludente das cidades brasileiras, marcadas pela precariedade das políticas públicas de saneamento, habitação, 

transporte e ocupação do solo urbano, assim configuradas pela omissão e descaso dos poderes públicos. ” 

[SAULE JÚNIOR, Nelson; UZZO, Karina. A trajetória da reforma urbana no Brasil. Rede Brasileira de 

Estudos Sobre Cidades Médias, Recife, p.260. Disponível em: 

<http://www.redbcm.com.br/arquivos/bibliografia/a trajectoria n saule k uzzo.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2018.] 
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Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com 

mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento 

e de expansão urbana. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 

previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 

em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 

juros legais. 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta 

metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 

para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural.            

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 

§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. (BRASIL, 1988) 

 

 

Nesse capítulo, que tem como intuito a promoção do desenvolvimento urbano através 

da descentralização da política em diferentes escalas, são definidas importantes diretrizes do 

planejamento urbano, elencando o plano diretor como instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana.  

Nota-se, entretanto, que a C.F. de 88 enquanto legislação de caráter nacional atribuiu a 

esfera municipal a responsabilidade pela elaboração do P.D. Fontes (2010, p. 33) destaca que  

 

 

A partir da consolidação do plano diretor no texto constitucional de 1988, e sua 

consagração enquanto instrumento principal de cumprimento da função social da 

propriedade urbana nasce a possibilidade de um planejamento urbano que incorpora 

a dimensão política e democrática, capaz de explicitar os conflitos de interesses 

existentes na cidade e até mesmo estabelecer alguns pactos territoriais e consensos 

na construção de cidades mais justas e menos desiguais.  

 

 

Com o propósito de regulamentação dos artigos apresentados, foi desenvolvido o 

projeto de Lei 5.788/90. Esse projeto de Lei somente foi aprovado em 2001, com o n° 10.257 

e designado como Estatuto da Cidade, propondo em seu parágrafo único: “Para todos os 

efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e 
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interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. “(BRASIL, 2001) 

Segundo Araújo (2003, p.3) 

 

 

A denominação Estatuto da Cidade surgiu a partir de um paralelo com o Estatuto da 

Terra: para os que lutaram por sua aprovação, o conteúdo dessa lei vem não para 

definir exatamente como as cidades devem viver e crescer, mas sim para tentar 

assegurar que essa vida e esse crescimento ocorram com equilíbrio sob o ponto de 

vista social, mediante a justa distribuição dos benefícios e ônus derivados do 

processo de urbanização.  

 

 

Realçamos o tempo decorrido (mais de dez anos) entre a promulgação da C.F. de 88 e 

a regulamentação da Política Urbana (2001), o que demonstra a resistência e as disputas de 

poder envolvidas nesse campo.  

De acordo com Santos Junior, Silva e Sant’Ana (2011, p.14) “O Estatuto da Cidade 

trouxe, também, novos rumos para o desenvolvimento urbano a partir da afirmação de 

diretrizes, princípios e instrumentos voltados para a promoção do direito à cidade e para a 

gestão democrática. ” 

Assim, o Estatuto da Cidade ao regulamentar os artigos 182 e 183 da C.F. reafirmou o 

Plano Diretor como o principal instrumento da política de desenvolvimento e expansão 

urbana, por isso a escolha desse instrumento para análise no presente trabalho.  

Conforme apresentado, observamos no decorrer do deste último século, uma 

quantidade expressiva de planos elaborados, o que nos faz questionar o porquê as nossas 

cidades estão tão desordenadas, confusas e não planejadas. Nesse sentindo, Maricato (2002, p. 

124) expõe que 

 

Não é por falta de Planos Urbanísticos que as cidades brasileiras apresentam 

problemas graves. Não é também, necessariamente, devido à má qualidade desses 

planos, mas porque seu crescimento se faz ao largo dos planos aprovados nas 

Câmaras Municipais, que seguem interesses tradicionais da política local e grupos 

específicos ligados ao governo de plantão.  

 

 

Na próxima sessão aprofundamos no estudo do Plano Diretor como Instrumento do 

Planejamento Urbano, no entendimento de que o Estatuto da Cidade define as diretrizes gerais 

da política urbana, mas que é o Plano Diretor que determina os direcionamentos específicos 

do Município levando em consideração suas particularidades (GARCEZ; CARMELLO, 

2017).  
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1.2.1 Plano Diretor enquanto Instrumento do Planejamento Urbano  

 

Conforme exposto na sessão anterior, o Plano Diretor foi designado pela C.F. de 1988 

como instrumento básico da Política Urbana (Art. 182, § 1º). Nesse sentido, Fontes (2010, 

p.34) destaca que “a constitucionalização do plano diretor confere ao planejamento territorial 

municipal um lugar privilegiado no marco jurídico-urbanístico”.  

Apesar disso, foi somente com a promulgação do Estatuto da Cidade (2001) que se 

regulamentou e estabeleceu as diretrizes gerais para a elaboração do referido instrumento 

(Capítulo III – Do Plano Diretor).   

Uma das orientações diz respeito à abrangência do Plano, indicando que o mesmo 

deve contemplar o território do município como um todo, ou seja, sua área urbana e rural (Art. 

40, § 2º). Outra diretriz importante é a determinação do prazo de revisão de pelo menos, uma 

vez a cada dez anos (Art. 40, § 3º).  

A C.F. de 88 determinou como obrigatória a elaboração do P.D. para cidades com 

mais de vinte mil (20.000) habitantes. Já o Art. 41 do E.C. amplia os indicadores que 

determinam as características das cidades que farão obrigatório a elaboração dos Planos, ou 

seja: cidades com mais de vinte mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas; onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 

previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; integrantes de áreas de especial 

interesse turístico; inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; incluídas no cadastro 

nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.      

 De maneira geral, o E.C. estabelece o conteúdo mínimo do P.D. que deverá conter: a 

delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para 

utilização; as disposições requeridas pelos artigos 255, 286, 297, 328 e 359 desta Lei; e sistema 

de acompanhamento e controle. 

                                                             
5 Art. 25. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel 

urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. (...).  
6 Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do 

coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. (...).  
7 Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do solo, mediante 

contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. (...).  
8 Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área para aplicação de operações 

consorciadas. (...).  

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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Vale destacar que, no Art. 50º do E.C., é determinado o prazo para aprovação dos 

Planos Diretores Municipais, estipulando a data limite de 30 de junho de 2008.  

Como de costume, após a promulgação do E.C., o Ministério das Cidades em 

associação ao CONFEA publicou, em 2004, um caderno de referência para a elaboração dos 

Planos Diretores. Designado como “Plano Diretor Participativo: Guia para Elaboração pelos 

Municípios e Cidadãos” o então Ministro de Estado Olívio Dutra expôs que  

  

  

Não queremos que o Estatuto da Cidade seja uma imposição meramente formal 

apenas para os municípios com mais de 20 mil habitantes. O que interessa ao 

Ministério das Cidades e aos municípios brasileiros é que ele possibilite, através de 

seus instrumentos, que os cidadãos repensem as cidades onde vivem e trabalham. O 

Estatuto da Cidade é um meio e uma oportunidade para que os cidadãos construam e 

reconstruam espaços urbanos humanizados, integrados ao ecossistema onde se 

implantam, respeitando a identidade e a diversidade cultural nas cidades brasileiras.  

 

 

 Ainda nesse guia, é exposto que apesar da obrigatoriedade de elaboração do P.D. 

apenas para determinadas cidades (conforme exposto acima), o Ministério das Cidades 

recomendou que todos os Municípios Brasileiros o fizessem.  

 De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Tabela 01) dos 5.570 

(cinco mil quinhentos e setenta) municípios brasileiros, 2786 (dois mil setecentos e oitenta e 

seis) possuem Plano Diretor.  

 

Tabela 01: Municípios com Planos Diretores 

 

Total 
Com Plano 

Diretor 

Sem Plano Diretor 

Total 
Com P.D. em 
elaboração 

          Brasil   5 570  2 786  2 783   691 

Até    5 000  1 237   358   879   162 

De      5 001 a   10 000  1 214   388   826   171 

De    10 001 a   20 000  1 377   486   890   266 

De    20 001 a   50 000  1 087   908   179   84 

De    50 001 a 100 000   353   344   9   8 

De  100 001 a 500 000   261   261 - - 

Mais de 500 000   41   41 - - 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2015. 

  

                                                                                                                                                                                              
9 Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou 

público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano 

diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para 

fins de: I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; II – preservação, quando o imóvel for 

considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; III – servir a programas de 

regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse 

social. (...).  
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Outro fator que destacamos na tabela acima é que, dentre os munícipios com população 

a partir de vinte mil habitantes, aqueles que elaboraram o P.D. quase corresponde ao total dos 

municípios. Isso se justifica pela obrigatoriedade imposta pela C.F e pelo E.C.  

Apesar dessa responsabilização impostas aos municípios de pequeno porte, Ribeiro, 

Barcellos e Roque (2013, p.577) destacam que  

 

 

Nesse contexto, carente de políticas públicas, os problemas relacionados aos 

municípios de pequeno porte são pouco estudados. Houve, nas últimas décadas, uma 

crescente responsabilização dos municípios pela gestão de diversos setores como a 

saúde, ambiente e habitação, entre outros. Nas cidades de pequeno porte a 

situação se tornou dramática devido ao acúmulo de atribuições, que não tem 

sido acompanhado de um suporte técnico e financeiro para responder às 

demandas por serviços, e às pressões sociais e políticas locais. 

 

 

Essa citação ratifica a necessidade de trabalhos que busquem compreender as demandas 

de cidades que, como Miracema, ficam, por vezes, esquecidas no ambiente acadêmico e 

político devido a sua pouca representatividade econômica e populacional.  

 

 

1.2.2 Gestão democrática 

 

 

Garcez e Carmello (2017, p. 140) enfatizam que “a gestão democrática da cidade é 

imperativa para o adequado planejamento urbano”. Através desse entendimento, buscamos 

aqui compreender os impasses dessa gestão participativa.  

Os movimentos sociais que surgiram durante o século XX, especialmente nas décadas 

de 70 e 80 na resistência contra a ditadura militar, trouxeram novos questionamentos na 

formulação de políticas. Nesse contexto, observamos a reivindicação da democracia, através 

da participação popular, como parte essencial para a legitimação das políticas. 

Fontes (2010, p. 42) expõe que  

 

 

É a partir da crítica social e de movimentos sociais que se consegue abrir novos 

espaços de participação e de deliberação dentro do próprio aparelho do Estado. O 

cidadão já não é visto como mero cliente do Estado ou como aquele que 

simplesmente dirige-lhe suas reinvindicações. O cidadão passa a influenciar na 

lógica de decisão estatal. Ampliam-se os mecanismos de participação e deliberação 

nas diversas instâncias de decisão.  
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Nessa conjuntura, destacamos o manifesto10 encaminhado para a Assembleia 

Constituinte reivindicando maior participação popular no processo de elaboração da C.F. de 

88, também chamada de Constituição Cidadã. Em virtude disso, é definido no parágrafo único 

do Art. 1º, que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 

ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 

Observamos assim, que o texto constituinte instituiu a gestão democrática em diversos 

campos de atuação, entretanto, no Capítulo II – Da Política Urbana, não é instituída a 

obrigatoriedade da participação popular.  

Somente com o Estatuto da Cidade – que designa diretrizes para a formulação da 

política urbana – elencando em seu inciso II do Art. 2 a gestão democrática obrigatória, 

objetivando dessa forma a defesa do interesse coletivo. 

 

 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

(BRASIL, 2001, grifo nosso). 

 

 

Dessa maneira, o Estatuto da Cidade consagra a participação popular como preceito 

básico para a gestão do espaço urbano, através do envolvimento da sociedade na construção 

dos instrumentos urbanísticos.  

Em Art. 40 - parágrafo quarto é determinado que no processo de elaboração do plano 

diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo 

municipais devem garantir a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade; a 

publicidade quanto aos documentos e informações produzidos e o acesso de qualquer 

interessado aos documentos e informações produzidos. 

Entretanto, a gestão democrática instituída por legislação no planejamento urbano é 

muito questionada, uma vez que se observa o desconhecimento desses instrumentos por 

grande parte da população. Assim, são diversas produções com ênfase na construção do 

pensamento referente à democracia, base que fundamenta análises da participação popular na 

gestão das cidades.  

                                                             
10 Segundo Rocha (2008, p. 135): “Esse manifesto foi apresentado e aceito pela Assembléia Constituinte 

contendo mais de quatrocentas mil assinaturas. O processo de emendas populares adotado pelo Regimento 

Interno da Assembléia Constituinte foi uma experiência pioneira no campo da institucionalização da participação 

da sociedade no âmbito da política nacional. Por meio das emendas populares a sociedade pôde participar 

ativamente do processo de elaboração da atual Carta Magna, apresentando propostas ao texto constitucional. 
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Uma relevante contribuição é de Coutinho (1999), que define democracia como 

sinônimo da soberania popular, possibilitada pela participação dos cidadãos de forma ativa na 

formação do governo e consequentemente, no controle da vida social.  

Assim sendo, este autor analisa a formação da democracia brasileira articulando com a 

divisão da sociedade em classes e expondo que os privilégios, assim como os déficits, 

impossibilitam que a participação seja democrática, ou seja, que todos possam participar de 

maneira igualitária. De acordo com esse pensamento, Coutinho aponta que “a cidadania não é 

dada aos indivíduos de uma vez para sempre, não é algo que vem de cima para baixo, mas é 

resultado de uma luta permanente, travada quase sempre de baixo, das classes subalternas, 

implicando um processo histórico de longa duração” (COUTINHO, 1999, p. 146). 

Nessa perspectiva, Coutinho (1989) discorre sobre a construção da estrutura política, 

deixando claro que a mesma é alicerçada no jogo de interesses de uma minoria, em suas 

palavras: “A política real não é obra de maiorias, mas sim de várias pequenas elites 

representativas de múltiplos interesses. ” (COUTINHO, 1989, p. 58).  

Por sua vez, Dagnino (2002), introduziu um debate crítico acerca do processo de 

formação da sociedade civil alegando que é contraditório e fragmentado, uma vez que são 

inúmeros os interesses e fatores que influenciam na construção dessa organização, sendo 

então, pouco representativa de seu caráter democrático.  

Nesse aspecto, Dagnino (2002) relata que por muitas vezes o saber técnico é exigido 

para formação da sociedade civil, o que nem sempre é possível. Além dessa qualificação 

técnica, a autora discorre sobre a necessidade de conhecimento sobre o funcionamento do 

Estado e sua máquina administrativa.  Com essa lógica, é possível excluir grande parte da 

população, sendo representada então, por uma minoria questionável.  

 Maricato (2007) exprime uma posição favorável sobre essa participação, atentando 

para as potencialidades desse processo. Ela assevera que a sociedade civil possui um papel 

fundamental na garantia da inclusão, dando voz aqueles que nunca tiveram e assim, 

fortalecendo cada vez mais a gestão democrática do espaço.   

  

 

A participação da sociedade civil por meio da representação de interesses diversos 

tem o papel de garantir, em primeiro lugar a inclusão, no debate democrático, 

daqueles que estiveram historicamente alijados das discussões sobre os rumos do 

país e em segundo lugar fazer aflorar os conflitos de interesses e dar a eles um 

tratamento democrático o que é inédito em nossa sociedade, na escala considerada. 

(MARICATO, 2007, p. 1-2) 
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Maricato discute também sobre a importância da participação direta da população, 

que possibilita articular o “conhecimento técnico e crítico, fruto da produção acadêmica e 

profissional, com o conhecimento trazido pelos que vivem e produzem a cidade” 

(MARICATO, 2007, p. 9).  

Adverte, porém, que essa forma de participação ainda não se dá de forma plena, mas 

ainda considera que esse método de gestão ainda é o mais eficaz na construção da gestão 

urbana, com resultados satisfatórios na redução da desigualdade e da dominação das classes, 

estimulando cada vez mais a realização do direito à cidade11.  

 

1.3 O Ambiente no Planejamento Urbano 
 

 

A introdução do ambiente no planejamento urbano foi – e é – um processo 

conflituoso construído progressivamente e através da tentativa de articulação das diversas 

arenas de disputa. Atualmente, observamos que grande parte dos planejadores reconhecem a 

necessidade e importância do debate urbano ambiental. Tal reconhecimento teve maior 

expressividade após Segunda Guerra Mundial, mediante a percepção sobre o esgotamento dos 

recursos naturais e a insustentabilidade do crescimento descontrolado 

Nesse sentindo e em conformidade aos diversos trabalhos estudados para elaboração 

desta dissertação, consideramos que o debate ambiental, de maneira nenhuma, pode estar 

desvinculado das políticas de desenvolvimento, em especial no Plano Diretor, na 

compreensão que esse é, no momento atual, o instrumento básico do planejamento urbano 

municipal.  

 

1.3.1 Sobre Ambiente e Questão Ambiental 

 

A revisão de literatura tem nos mostrado que é recorrente a dificuldade de conceituar 

ambiente. Leff (2015), a partir de refletir sobre o saber ambiental, expõe a complexidade 

existente nessa tentativa de compreensão, salientando que 

 

 

O saber ambiental problematiza o conhecimento fragmentado em disciplinas e a 

administração setorial do desenvolvimento, para constituir um campo de 

conhecimentos teóricos e práticos orientado para a rearticulação das relações 

                                                             
11 Direito à cidade: Conceito desenvolvido por Henri Lefebvre em seu livro Le Droit à la ville de 1968 e sintetiza 

o pensamento do acesso renovado e transformador a vida urbana. David Harvey no texto The right to the city 
ratifica o pensamento de Lefebvre e amplifica a discussão do direito à cidade afirmando que “the revolution has 

to be urban, in the broadest sense of that term.” 
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sociedade-natureza. Este conhecimento não se esgota na extensão dos paradigmas da 

ecologia para compreender a dinâmica dos processos socioambientais, nem se limita 

a um componente ecológico nos paradigmas atuais do conhecimento. O saber 

ambiental excede as “ciências ambientais”, constituídas como um conjunto de 

especializações surgidas da incorporação dos enfoques ecológicos às disciplinas 

tradicionais – antropologia ecológica; ecologia urbana; saúde, psicologia, economia 

e engenharia ambientais – e se estende além do campo de articulação das 

ciências, para abrir-se ao terreno dos valores éticos, dos conhecimentos práticos 

e saberes tradicionais. (LEFF, 2015, p. 148, grifo nosso) 

 

 

 Assim, para Leff (2015, p. 149) o ambiente é um “[...] processo de transformação do 

conhecimento impulsionado por uma crise na racionalidade econômica e instrumental da 

modernidade”.  

Nessa busca de um entendimento a respeito do campo ambiental, Porto-Gonçalves 

(2001) introduz um importante debate sobre a estruturação hierárquica de nossa sociedade 

justificada através do discurso de uma concepção natural. Observamos nesse contexto, a forte 

presença da cultura na estruturação do pensamento ambiental. Sendo assim, o autor destaca 

que 

 

É preciso observar que todo povo-cultura classifica, distingue e separa os diversos 

seres da natureza, formando conjuntos, tal como Cantor os definiu para a 

matemática, ressaltando inclusive que a ideia de conjunto era uma noção intuitiva. 

Deste modo, todo povo-cultura distingue as diferenças macho e fêmea; branco, 

preto, amarelo (e as demais cores); criança, adolescente e velho, etc. Pode-se dizer 

que toda cultura tem substrato primário que se apropria das diferenças da natureza. 

Entretanto, nem toda cultura transforma essa diferença em hierarquia, em superior e 

inferior, em dominante e dominado, como o faz a nossa, justificando como obra da 

natureza aquilo que, na verdade, nela foi instituído ao longo de tensões e conflitos. 

(PORTO-GONÇALVES, 2001, p.126-127) 

 

 

Nesse sentido indagamos: O que é ambiente? No senso comum é recorrente associação 

de ambiente com a “natureza pura”, através da imagem simbólica do verde das florestas, dos 

rios e animais, ou seja, na representação de um espaço sem a presença de humanos é de uma 

forma idílica.  

É notável que não existe um consenso sobre o conceito de ambiente, o que requer que 

o debate entre as definições seja explicitado para embasar a análise proposta para este 

trabalho, o que será feito a partir de diversos autores.  

Desde que se iniciou a discussão acerca do campo, foram produzidas inúmeras 

tentativas de definir ambiente. Reigota (1997) sistematizou algumas definições através da 

análise do termo em diferentes ciências. Assim, o primeiro conceito retratado em sua obra foi 

referente ao olhar dos ecólogos, iniciando com o pensamento de Ricklefts, que em 1973 (apud 

REIGOTA, 1997, p.12) definiu meio ambiente como “o que circunda um organismo, 
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incluindo as plantas e os animais, com os quais ele interage”. No mesmo estudo de Reigota 

(1997, p. 12) ele cita o dicionário francês de ecologia de Touffet de 1982 que definiu meio 

ambiente como “o conjunto de fatores bióticos (os seres vivos) ou abióticos (físico-químicos) 

do habitat suscetíveis de terem efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e, compreende-

se, sobre o homem”.  

Observa-se nessas conceitualizações uma ampliação da abrangência do termo, uma 

vez que nessa segunda definição, ao contrário da primeira, os seres humanos são incluídos 

como parte integrante do ambiente. 

Importante salientar que a definição de ambiente é altamente articulada com a 

concepção de natureza, que é construída a partir da bagagem histórica de cada lugar, 

envolvendo dessa maneira aspectos sociais, políticos e econômicos.  Nesse sentido, Carvalho 

(2003, p.13) expõe que “a definição ou a conceituação do que seja natureza depende da 

percepção que temos dela, de nós próprios, e, portanto, da finalidade que daremos para ela, 

isto é, depende das formas e objetivos de nossa convivência social”. 

Constata-se, através do cenário já apresentado, o desafio teórico de conceituar o 

campo, especialmente pelo seu caráter conflituoso, abrangente e complexo. Nesse sentido, 

Reigota (1997, p.14) desenvolveu o seu conceito de ambiente, propondo que o mesmo é “[...] 

o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações 

dinâmicas e em interação. Essas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica 

e processos históricos e sociais de transformação do meio natural e construído. ” 

Leff (2009) ratifica a sua posição quanto à complexidade do conceito, afirmando que   

 

 

O ambiente não é apenas o mundo de fora, o entorno do ser e do ente, ou o que 

permanece fora de um sistema. O ambiente é um saber sobre a natureza 

externalizada, sobre as identidades desterritorializadas, a respeito do real negado e 

dos saberes subjugados por uma razão totalitária, o logos unificador, a lei universal, 

a globalidade homogeneizante e a ecologia generalizada. O ambiente é objetividade 

e subjetividade, exterioridade e interioridade, imperfeição em ser e imperfeição de 

saber, que não acumula nenhum conhecimento objetivo, um método sistêmico e uma 

doutrina totalitária. O ambiente não é somente um objeto complexo, mas que está 

integrado pelas identidades múltiplas que configuram uma nova racionalidade, a 

qual acolhe diversas racionalidades culturais e abre diferentes mundos de vida. 

(LEFF, 2009, p. 21) 

 

 

Nessa construção conceitual, com o objetivo de definir os parâmetros para analisar os 

planos diretores, a partir das ponderações do campo ambiental, faz-se necessário também 

considerar a definição de ambiente na legislação brasileira por meio da Lei Nº 6.938 de 1981 

que é referente à Política Nacional de Meio Ambiente brasileira. Assim, em seu Art. 3, consta 
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na Lei o entendimento do meio ambiente como: “[...] o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”. É uma definição ampla, mas de uma legislação que irá influenciar 

regulações importantes, incluindo a CF de 1988 e também o Estatuto da Cidade. 

As concepções de ambiente, tratadas nos parágrafos anteriores, abrem a possibilidade 

de se pensar que a identificação da presença de expressão da questão ambiental no 

planejamento urbano implica um espectro de múltiplas entradas. Para aprofundar um pouco 

mais, revisar a produção em torno da questão ambiental se torna premente para este trabalho. 

Vários autores apontam que a emergência da questão ambiental não é recente, sendo 

muito anterior à década de 1960 (FERREIRA,2001; FRANCHI, BURSZTYN, 

DRUMMOND, 2011). Mesmo assim, tais autores remontam uma trajetória de um passado 

mais próximo a esta década. Os últimos autores, por exemplo, retomam as ações do grupo de 

Aurélio Peccei (economista italiano) que se reuniram em torno do Clube de Roma, que 

chamou à atenção para problemas decorrentes entre a “[...] disponibilidade de recursos 

naturais essenciais para o desenvolvimento e sua crescente demanda futura e a ideia que o 

próprio desenvolvimento tecnológico proveria as respostas para tais demandas” (FRANCHI, 

BURSZTYN, DRUMMOND, 2011, p.25-26). Era o alerta para as limitações do crescimento 

econômico, em relação ao que os recursos naturais poderiam suportar. 

A percepção do esgotamento dos recursos naturais introduziu a necessidade de 

repensar a relação seres humanos e natureza. Nesse contexto, Scotto, Cavalho e Guimarães 

(2007) destacam a preocupação na década de 1960 com o paradigma de desenvolvimento da 

sociedade de consumo norte-americana, onde expõem que   

 

 

Os questionamentos à sociedade industrial e ao que será designado por seus 

críticos como a “ideologia do desenvolvimento” despontam já na década de 60, 

com os movimentos contraculturais e os movimentos ecológicos, inconformados 

com o modelo materialista, bélico, individualista, competitivo e degradador do 

meio ambiente da sociedade de consumo. Ao mesmo tempo, a constatação de um 

desenvolvimento ilimitado das forças produtivas, intensivas em matérias-primas e 

energias não-renováveis, para além dos movimentos contraculturais, também 

alcançava cada vez mais ressonância na comunidade internacional. Esta percepção 

foi alimentada principalmente pela constatação dos riscos do modelo 

desenvolvimentista expostos com a emergência de crises sociais que tinham como 

centro a ameaça de escassez de um recurso natural, como foi o caso da primeira 

grande crise do petróleo nos anos 70. (SCOTTO; CARVALHO; GUIMARÃES, 

2007, p. 17) 

 

 

Ferreira (2001) ressalta, numa introdução ao debate ambiental no Brasil, a 

articulação desse debate com o campo das ciências sociais, uma vez que observa a intensa 
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relação entre ambiente e sociedade. Contudo a autora destaca que, em grande parte dos 

estudos desenvolvidos antes dos anos 1960, o ambiente foi abordado de maneira tangencial.  

Diante desse cenário de reconhecimento da relevância da questão ambiental, a ONU 

(Organização das Nações Unidas) promoveu, no ano de 1972 em Estocolmo na Suécia, a I 

Conferência sobre Meio Ambiente Humano. Essa Conferência é considerada um marco na 

popularização da problemática ambiental e na inserção de estratégias e propostas de gestão 

ambiental por todo o mundo (ROCHA, 2003). 

Reflexo desse contexto, observamos que a partir dos anos de 1970 começaram a 

surgir, no Brasil, movimentos e políticas de caráter ambiental. Entretanto, Cunha e Coelho 

(2012, p.45) ressaltam que “isso não quer dizer que o período anterior seja marcado pela 

completa ignorância quanto aos problemas ambientais e destituído de políticas que 

objetivassem regular o uso e acesso aos recursos naturais”. Seguindo essa lógica, Cunha e 

Coelho (2012, p. 46) identificam três momentos distintos em relação às políticas ambientais 

no Brasil, organizando da seguinte maneira 

 

 

a) um primeiro período, de 1930 a 1971, marcado pela construção de uma base de 

regulação dos usos dos recursos naturais, b) um segundo período, de 1972 a 1987, 

em que a ação intervencionista do Estado chega ao ápice, ao mesmo tempo em que 

aumenta a percepção de uma crise ecológica global, e c) um terceiro período, de 

1988 aos dias atuais, marcado pelos processos de democratização e descentralização 

decisórias e pela rápida disseminação da noção de desenvolvimento sustentável. 

(CUNHA; COELHO, 2012 p. 46) 

 

 

O contexto nacional e internacional teve rebatimentos na academia. Ferreira (2001) 

discorre também sobre a institucionalização, iniciada em meados da década de 1980, da 

problemática ambiental nas ciências sociais no Brasil. A autora evidencia que esse processo 

não ocorreu de forma simples e nem linear, principalmente porque o que hoje é visto como 

preocupação ambiental era visto como atraso e obstáculo ao crescimento.  

Nessa conjuntura nos anos de 1980, observamos a elaboração da Política Nacional do 

Meio Ambiente em agosto de 1981, dispondo 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). Para tanto, foram determinados os seguintes 

princípios:  

 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
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II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional 

e a proteção dos recursos ambientais; 

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII - recuperação de áreas degradadas; 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente. (BRASIL, 1981) 

 

  

O reconhecimento da relevância da questão ambiental é ratificado pela Constituição 

Federal de 1988, com um capítulo (VI) destinado ao Meio Ambiente, expondo que “todos têm 

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

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

lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações. ” (BRASIL, 1988) 

Seguindo a construção acerca do debate ambiental, em 1992 aconteceu a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD/ Rio-92 

(SCOTTO; CARVALHO; GUIMARÃES, 2007). 

Segundo Penteado (1997, p. 15) a Eco-92 foi “[...] além de tudo, um grande evento 

de mídia, e um grandiloquente espetáculo televisivo. Com isso, cada vez mais um grande 

número de pessoas tem acesso a informações sobre o estado do planeta e seus problemas 

ambientais”. 

Importante salientar também a concepção da Lei N° 10257 de 2001, denominada 

como Estatuto da Cidade e apresentada na sessão anterior. Como instrumento de uma política 

urbana, o Estatuto da Cidade retoma relevantes temas que envolvem as questões ambientais, 

conforme pode ser observado no trecho abaixo: 

 

 
Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 

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

do equilíbrio ambiental. 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
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III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade 

no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 

influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 

adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 

VI – ordenação e controle do uso do solo [...]  

VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em 

vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de 

influência; 

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão 

urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e 

econômica do Município e do território sob sua área de influência; 

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos 

gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os 

investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes 

segmentos sociais; 

XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a 

valorização de imóveis urbanos; 

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

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

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 

processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 

potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto 

ou a segurança da população; 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa 

renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação 

do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 

ambientais; 

XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 

edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e 

unidades habitacionais; 

XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse 

social. 

XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, 

de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem 

a redução de impactos ambientais e a economia de recursos naturais.        

XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, 

telecomunicações, abastecimento de água e saneamento. (BRASIL, 2001, grifo nosso) 

 

 

Constatamos nesses direcionamentos, a utilização do termo sustentável através do 

tripé ambiente, sociedade e economia articulando a necessidade de proteção do meio ambiente 

e correção dos efeitos negativos do crescimento desordenado por meio do planejamento e 

definição de parâmetros para a ordenação e controle do uso do solo. 

 Nessa perspectiva, Araújo (2003, p.3) expõe que as normas do Estatuto da Cidade 

“apesar de ligadas mais diretamente ao campo do direito urbanístico e não do direito 

ambiental, apresenta repercussões evidentes na proteção não apenas do meio ambiente 

construído, mas também do meio ambiente natural”.  
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Neste sentido, são apontados diversos instrumentos previstos ou derivados dos art. 

182 e 183 da CF de 88 que podem e devem ser utilizados na promoção da proteção e 

preservação ambiental que serão melhor apresentados posteriormente.  

 

1.3.2. A Dimensão Ambiental nos Planos Diretores 
 

 O Plano Diretor, enquanto principal instrumento do Planejamento Urbano, tem o 

desafio de integrar e articular as diferentes políticas setoriais, dentre elas as de habitação, 

saneamento, patrimônio cultural, mobilidade urbana e de meio ambiente, dentre outras.  

Cabe aqui destacar a presença da dimensão ambiental na formulação desses Planos. 

Para tanto, foi necessário realizar um levantamento exploratório, sobre os trabalhos que vêm 

sendo desenvolvidos acerca dessa temática.  

 Nessa investigação encontramos o trabalho da Rede Nacional de Avaliação e 

Capacitação para Implementação de Planos Diretores Participativos publicado em 2011, que é 

referente a um projeto de avaliação qualitativa dos Planos Diretores em todo o Brasil e foi 

feito em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) através do Instituto 

de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR). 

 Esse estudo, que teve grande aporte técnico com pesquisadores de todo o Brasil, 

analisou um total de 526 Planos onde foi constatado que a grande maioria deles procurou 

incorporar instrumentos do Estatuto da Cidade. O Gráfico 02 representa a porcentagem da 

inclusão desses instrumentos nos Planos analisados.  

 

Gráfico 02: Instrumentos do Estatuto da Cidade nos Planos Diretores 

 
Fonte: SNPU/MCidades, IPPUR, 2010.  
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Devido à dificuldade de interpretação das cores do gráfico, foi elaborado o Quadro 02 

para auxiliar na compreensão das informações.  

 

Quadro 02: Instrumentos do E.C. nos P.D. 

INSTRUMENTOS % 

Zoneamento e Macrozoneamento 91 

Zonas especiais de interesse social - ZEIS 81 

Estudo de impacto de vizinhança - EIV 76 

Outorga onerosa do direito de construir 71 

Direito de superfície 57 

Parcelamento compulsório, IPTU progressivo e desapropriação 87 

Direito de preempção 78 

Operações Urbanas consorciadas 71 

Transferência do direito de construir 68 

Concessão do uso especial de moradia 53 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SNPU/MCidades, IPPUR, 2010.  

 

Assim, de acordo com o referenciado estudo, os instrumentos mais incorporados no 

P.D. foram: Zoneamento ou Macrozoneamento; Parcelamento compulsórios, IPTU 

progressivo, desapropriações; Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); Direito de 

preempção; Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), Operações Urbanas Consorciadas; 

Outorga Onerosa do Direito de Construir; Transferência do Direito de Construir; Direito de 

Superfície e Concessão do uso especial de moradia.  

 Destacam, entretanto, que essa incorporação ocorreu de maneiras distintas, onde: 

 

Muitos Planos apenas transcreveram trechos do Estatuto, outros incorporaram os 

instrumentos sem avaliar sua pertinência em relação ao território e à capacidade de 

gestão do município, outros ainda, incorporaram alguns fragmentos de conceitos e 

ideias do Estatuto de modo desarticulado com o próprio plano urbanístico. Por outro 

lado, alguns Planos avançaram no delineamento de estratégias de desenvolvimento 

urbano que dialogam com as dinâmicas locais e com a perspectiva de cumprimento 

da função social da propriedade pactuada com os diversos segmentos da sociedade. 

(SANTOS JUNIOR; MONTANDON, 2011, p. 33) 

 

 

Observamos também que o estudo em questão apresentou diversos enfoques 

vinculados as diferentes políticas setoriais. No capítulo em que analisaram a dimensão 

ambiental nos Planos Diretores de Municípios Brasileiros, os autores evidenciaram que a 

questão ambiental não estava vinculada à política de ordenamento territorial bem como das 

questões de infraestrutura urbana. Prevaleceu uma visão “utilitária do meio ambiente como 

uma totalidade única e externa aos conflitos socioambientais”.  
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Na sequência, evidenciaram que a maioria dos planos analisados não incorporaram os 

avanços propiciados pela legislação ambiental federal, em especial no que diz respeito aos 

instrumentos de “ordenamento do uso e da ocupação do solo, de controle da poluição, da 

gestão dos recursos hídricos e do licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto” 

(COSTA, CAMPANE E ARAÚJO, 2011, p. 185-186). 

Os autores destacam que, mesmo com todas as limitações identificadas, os processos 

de elaboração dos Planos Diretores contribuem para reflexões coletivas. Isto ocorre na medida 

em que implicam no re-conhecimento da realidade, a partir do que podem alterar as 

concepções relativas à produção do espaço e à apropriação da natureza e dentro deles a 

percepção de conflitos de natureza socioespacial e ambiental. 
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CAPÍTULO 2 

 

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA-RJ 

 

Nesse capítulo buscamos compreender o processo de produção do espaço urbano no 

município de Miracema, partindo da compreensão de Faria (2006, p.70) onde expõe que “o 

conceito de cidade deve ser compreendido a partir da análise do processo de urbanização, 

como e porque uma aglomeração adquire a função de centro urbano”. 

O Município de Miracema está localizado no noroeste do Estado do Rio de Janeiro e, 

segundo o IBGE (2010), possui 304, 5 Km2, com uma altitude de 137, Longitude WGR 42º 

11´52´´ e Latitude Sul 21º 24´50´´. Faz divisa com os seguintes município: Laje do Muriaé, 

Santo Antônio de Pádua, Cambuci e Muriaé. Dista da capital do Estado, Rio de Janeiro, 298 

km. Na figura 01 é possível observar a localização do referido município.  

  

Figura 01: Localização do Município de Miracema 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como anunciado anteriormente, são poucos os trabalhos produzidos sobre o 

município de Miracema. Nesse sentindo, o estudo desenvolvido para esse capítulo foi 

realizado buscando trabalhar histórias, fotos e publicações dispersas com o propósito de 

produzir um trabalho que apresente a realidade da formação do município.   

Compreendemos que a colonização do território, que hoje representa o Município de 

Miracema, remete a história da ocupação da região do norte e noroeste fluminense.  
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Antes de apresentarmos o processo histórico do município, iniciamos com uma breve 

contextualização elaborada com dados sobre a referida região. Destacamos que o Estado do 

Rio de Janeiro é divido em oito regiões de Governo, sendo elas: Metropolitana, Noroeste 

Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio 

Paraíba e Costa Verde. No que cabe nesse estudo, buscaremos compreender o processo de 

ocupação do Norte/Noroeste Fluminense (regiões demarcadas na figura abaixo).  

 

Figura 02: Norte e Noroeste Fluminense   

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Segundo a divisão regional oficial em vigor, o Norte Fluminense é composto por 

nove municípios (Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, São Fidélis, São Francisco de 

Itabapoana, São João da Barra, Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu e Quissamã), 

enquanto o Noroeste abrange treze municípios (Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Laje do 

Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema e São 

José de Ubá) totalizando uma área territorial de 15,83% do Estado do Rio de Janeiro.  

Do ponto de vista demográfico, a região NOF (Noroeste Fluminense) apresenta uma 

densidade em torno de 59 habitantes/Km². Nesse contexto, Miracema se destaca por 

apresentar a segunda maior densidade da região, atingindo 88 hab/Km² (IBGE, 2010). 

Conforme apresentado na Série Planos da Mata Atlântica – Noroeste do Estado do 

Rio de Janeiro de 2015 (p.16) “o Noroeste exibe os piores indicadores socioeconômicos 

estaduais, com progressivo esvaziamento econômico e alta taxa de emigração”. Essa 

afirmação é de extrema importância para auxiliar na compreensão da dinâmica do Município 

de Miracema que será realizado no desenvolvimento desse trabalho.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_dos_Goytacazes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cardoso_Moreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Fid%C3%A9lis
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_de_Itabapoana
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_de_Itabapoana
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_da_Barra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Maca%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carapebus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_de_Macabu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quissam%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_do_Itabapoana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Italva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laje_do_Muria%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laje_do_Muria%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natividade_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porci%C3%BAncula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Varre-Sai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aperib%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cambuci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaocara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miracema
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Ub%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Ub%C3%A1
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Outra particularidade relevante do NOF é fazer fronteira com os Estados de Minas 

Gerias e Espírito Santo. Essa proximidade traz repercussões na dinâmica das cidades. Em 

Miracema, por exemplo, observamos a forte articulação com o município vizinho de Palma 

em Minas Gerais. Nesse contexto é comum o tráfego escolar e de trabalho, fazendo com que 

os municípios tenham características sociais similares.  

Retratados parâmetros do contexto atual da região NOF, será apresentado a seguir 

um histórico da ocupação regional.   

 

2.1 Ocupação do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro 

 

De acordo com Faria (2006, p. 71) “os municípios que hoje compõem as regiões 

Norte e Noroeste fluminense se originaram da Capitania de São Tomé, doada por Martim 

Afonso de Souza a Pero Góis da Silveira e confirmada por D. João III, em 1536”. Entretanto, 

a intensa resistência indígena impossibilitou a ocupação e provocou a desistência de Pero de 

Góis e posteriormente de Gil de Góis. 

Dessa forma, as terras retornaram à Coroa e, posteriormente, buscando uma forma de 

proporcionar a colonização do território, Martim de Sá (governador do Rio de Janeiro) dividiu 

a capitania abandonada em sesmarias e doou aos sete capitães sendo eles: Miguel Ayres 

Maldonado, Miguel da Silva Riscado, Antônio Pinto Pereira, João de Castilho, Gonçalo 

Corrêa de Sá, Manuel Corrêa e Duarte Corrêa.  

Segundo Faria (2006, p.72, grifo nosso) as Capitanias Hereditárias foram divididas 

em  

 

[...] lotes paralelos, a partir do litoral, ficando o seu interior a ser desbravado. Essa 

imprecisão na delimitação das fronteiras refletiu no processo de criação das vilas e 

cidades, no período colonial. Os limites muito tênues tornavam difícil precisar onde 

começava e onde terminava o direito de posse de outrem, provocando muitos 

conflitos na constituição dos centros urbanos. Sem dúvida, a principal área de 

interesse de toda a capitania foi o local onde hoje se localiza o município de 

Campos, especialmente a sua sede (...) 

 

 

Nessa conjuntura, a Villa de São Salvador dos Campos (atual Campos dos 

Goytacazes) foi a primeira formação urbana criada na região e compreendia toda a área das 

atuais regiões Norte e Noroeste fluminense. A localização da formação urbana foi implantada 

de maneira estratégica, no ponto de convergência e irradiação das aglomerações do Norte da 

província do Rio e do Sul de Minas Gerais. (FARIA, 2006) 
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A Figura 03 apresenta o mapa histórico do território da Villa de São Salvador em 

1819 com destaque para a hachura em vermelho que representa, aproximadamente, a 

localização do atual território do Município de Miracema.  

 

Figura 03: Território da Villa de São Salvador em 1819 

 

Fonte: Adaptado de PINTO (1987) In SILVA E CARVALHO (2006) 

 

Conforme demonstrado acima, os primórdios da ocupação e formação econômica do 

norte/noroeste fluminense estão diretamente articulados com a urbanização de Campos dos 

Goytacazes, especialmente após a elevação da categoria de cidade que, em 1835, deixou de 

ser Vila de São Salvador. Tal fato foi decorrente do crescimento econômico com o plantio da 

cana, implantação dos primeiros engenhos a vapor e fortalecimento do comércio.   

Com o passar do tempo foram ocorrendo desmembramentos municipais “resultantes, 

dentre outros fatores, do processo de ocupação, da definição e distribuição de propriedades, 

especializações produtivas e interações sociais, caracterizando assim diferentes espaços 

territoriais ao longo do século” (PMMAM, 2015, p.16) e com isso foram surgindo novos 

municípios, como São João da Barra (1676), Macaé (1814), São Fidélis (1850) e assim por 

diante.  

Na emancipação de São Fidélis o território determinado compreendia ao que hoje 

representa os municípios de São José de Ubá, Cambuci, Santo Antônio de Pádua, Miracema, 

Aperibé e Itaocara. O desmembramento desses territórios aconteceu em épocas e momentos 

distintos.  
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Segundo consta na publicação A História de Miracema - A Cema de Mira” 

(MENEZES, 2009)12, não havia muito interesse na ocupação do Noroeste (na época área da 

Freguesia de São Fidelles de Sigmaringa) devido a distância até a cidade de Campos e por 

falta de incentivo do governo imperial. No entanto, o início da ocupação é marcado pela 

fundação da fazenda Paraíso por Plácido Ferreira Brandão.  

Ainda de acordo com Menezes (2009), em meados da década de quarenta do século 

XIX que se iniciou a história de Dona Ermelinda Rodrigues Pereira (1785 – 1855) e a 

colonização das terras miracemenses, o que será tratado na próxima subseção.  

Vale destacar que a cultura cafeeira foi, aos poucos, conquistando espaço na região e 

teve grande influência na consolidação da ocupação de toda a região do atual NOF. Fato 

importante a ser destacado nessa mesma conjuntura foi a impulsão causada pela construção 

das estradas de ferro do século XIX, conforme citação a seguir: 

 

 

Importante observar que a colonização do Noroeste Fluminense foi também bastante 

impulsionada pela construção das estradas de ferro no final do século XIX. Quase 

todas as cidades atuais ou eram pequenos vilarejos que foram cortados pelos trilhos 

da ferrovia ou nasceram ao redor de estações ferroviárias, como a Estrada de Ferro 

Leopoldina Railway e a Linha Campos-Miracema, possibilitando aos fazendeiros 

escoar o café, principal produto agrícola da época, que até então era transportado por 

meio de tropas de mula. (PMMAM, 2015, p. 17) 

 

 

Nesse cenário propulsor, o atual NOF tornou-se o maior produtor de café do Estado do 

Rio de Janeiro no início do século XX e, associado com o crescimento da produção de açúcar, 

especialmente na região de Campos, consolidou o primeiro ciclo de crescimento econômico 

da região. (SILVA; CARVALHO, 2006). 

Importante destacar que as duas atividades, a expansão das lavouras de café e a 

construção de ferrovias, não ocorrem sem promover a retirada das florestas e matas existentes. 

As plantações de café em terras fluminenses foram a atividade que mais radicalmente afetou 

os ecossistemas e as paisagens do estado do Rio de Janeiro depois da cana-de-açúcar 

(DRUMMOND,1997). O autor afirma que a regra geral era queimar indiscriminadamente as 

                                                             
12 Consta que o texto A história de Miracema - A Cema de Mira (2009) publicado no blog 

miracemaestadodorj.blogspot.com baseia-se nas histórias de Miracema contadas por: Altivo Mendes Linhares 

(Memória de um líder da velha província, de Maurício Monteiro; transcrições autobiográficas”, Editora Damadá 

Ltda, 1986); Avelino Ferreira (Miracema: de Ermelinda à Emancipação - publicado no Jornal “Dois Estados”, 

em 15/05/2006); Departamento de Estatística e Publicidade/Serviço Técnico de Publicidade (Miracema – 

Memória da Fundação desse Município Fluminense, 1936); Frederico Siqueira Magalhães (O Alvorecer de 

Miracema - publicado no jornal “Página Um”); Heitor Bustamante (Sertões dos Puris – Secretaria de Educação 

do Estado do Rio de Janeiro, Niterói, 1971); Jofre Geraldo Salim (A História da Emancipação de Miracema - 

publicada no jornal “Página Um”); “Logradouros de Miracema” (Tia Ricarda/Mpmemória); Maurício Monteiro 

(O Assassinato de Firmo de Araújo - Gráfica e Editora Ltda, 1996), entre outras fontes de pesquisa. 
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matas, e que devido às características das plantações comerciais de café, “mais duradouras e 

extensas que as modestas culturas alimentares nativas”, prejudicavam a recuperação 

espontânea das florestas. Acrescenta-se a este fato que a substituição dos cafezais se deu pela 

atividade agropecuária, que também é impeditiva da recuperação da referida vegetação (idem, 

p. 105).  

O apogeu vivenciado pela região começou a entrar em decadência (especialmente a 

atividade cafeeira) com a crise econômica mundial que atingiu o Brasil no início da década de 

1930. Diante disso, foi necessária a adoção de novas atividades como a pecuária, que 

permanece até os dias atuais.  

Vale destacar que o surgimento da mesorregião Noroeste Fluminense ocorreu somente 

em 1987, até essa data o Norte Fluminense contemplava todos os municípios que hoje 

pertencem ao NOF.   

 

2.2 Ocupação e Formação Urbana no Município de Miracema/RJ 

 

Sabe-se que, no contexto da década de 1840, D. Ermelinda – viúva de Manoel 

Rodrigues Pereira e mãe de nove filhos – após vender sua fazenda em Barbacena (MG), pediu 

que seu filho primogênito Antônio (conhecido como Mutuca) explorasse uma área para 

comprar ou ocupar (terra devoluta). 

Assim Mutuca, seguindo orientação recebida em Leopoldina (MG), decidiu fixar 

próximo ao Ribeirão Santo Antônio. Passado algum tempo e com um pouco mais de estrutura 

(parte da mata derrubada e abrigos provisórios) D. Ermelinda, cinco de seus filhos e alguns 

escravos foram instalar-se na região.  

Em 1846, D. Ermelinda mandou erigir na fazenda onde se fixou uma capela (Figura 

04) dedicada ao culto de Santo Antônio com a pretensão de que fosse dirigida por seu filho 

Manoel, que estava próximo de concluir os estudos no Seminário de Mariana em Minas 

Gerais.  

Nessa perspectiva, o modelo de formação urbana de Miracema coincide com o 

estudo desenvolvido por Faria (2006) no qual destaca a grande influência da Igreja na 

formação dos centros urbanos brasileiros através da doação de terra por parte dos fazendeiros 

para a construção de uma capela dedicada ao santo padroeiro.   
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Figura 04:  Capela de Santo Antônio em Miracema como originalmente construída 

 
Fonte: Reprodução em tela do CCMC  

 

Buscando promover a ocupação do território, D. Ermelinda doou 25 (vinte e cinco) 

alqueires dos 2.000 (dois mil) que possuía para construção do perímetro da futura Freguesia 

de Santo Antônio. Instalou também diversas fazendas e chamou amigos e familiares para 

nelas produzirem. As fazendas que mais se destacaram pela produtividade foram: Água 

Limpa, Recreio, Fortaleza, Ubá, Serra e Morro Azul.   

Segundo a tradição, um dos sólidos esteios da capela brotou, o que foi atribuído a um 

milagre, assim, ocorreu a mudança de topônimo, sendo então designada Santo Antônio dos 

Brotos. Apesar dos esforços de D. Ermelinda, Manoel nunca assumiu a capela, já que 

abandonou a carreira eclesiástica após se apaixonar e fugir com a namorada.  

Com essa produtividade bem-sucedida, especialmente no cultivo do café, começou-

se a espalhar o burburinho pela região e assim, foram atraídos os “bandeirantes mineiros” que 

formaram novas fazendas em meados de 1855/1857. Consta também, próximo a essa data, a 

instalação de imigrantes italianos, sírio-libanês, portugueses e espanhóis em busca de 

trabalho. (JOELS; MELLO; KATO. 2000). O trabalho de Menezes (2009) complementa a 

informação: 

 

Dos italianos chegados à Miracema, a grande maioria no período 1870-1905, muitos 

foram trabalhar no meio rural. No perímetro urbano eles atuaram no ramo de 

serralharia, serraria, sapataria, barbearia, padaria, alfaiataria, transporte (carroça 

movida à tração animal), comércio, cinema, indústria (fábricas de sabão, massas, 

tecidos, olaria, usina de beneficiamento de café e arroz), relojoaria, construção civil, 

política, banca de jogo-de-bicho, etc. 

 

 

Nesse cenário, o povoado foi se estruturando ao redor da capela e 

predominantemente ao longo da margem direita do Ribeirão Santo Antônio já que a margem 
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esquerda possuía muitas elevações topográficas. Na figura 05 é possível observar o local do 

início da formação urbana do povoado.      

 

Figura 05: Consolidação do povoado  

 
Fonte: Elaboração própria com base em Joels, Melo e Kato (2000) 

 

Acompanhando o fortalecimento do povoado de Santo Antônio dos Brotos, Governo 

Provincial criou, em 26 de janeiro de 1880, um Distrito Policial  

 

 

desmembrado da freguesia de Santo Antônio de Pádua, do município de São Fidélis, 

com o território e divisas seguintes: - as nascentes dos riachos Bonito e Barro 

Branco e ribeirão Santo Antônio, sendo desde as nascentes do primeiro até os limites 

da fazenda “Santa Inês”, de Francisco Bernardino de Barros, e a fazenda “Paraíso”, 

da viúva e herdeiros de Plácido Antônio de Barros; partindo desta, em uma linha 

reta, passando pelos limites da fazenda de Júlio Leite Ribeiro e pelos limites da 

fazenda de Pedro Henrique da Silva, no Barro Branco; seguindo ainda por uma reta 

até os limites da fazenda que foi de Antônio Rodrigues Mutuca, denominado 

“Floresta”, e pelas divisas da fazenda do capitão Franco, seguindo a encontrar os 

limites da Província de Minas Gerias; destes pontos para cima tudo quanto verter 

para aquêles riacho e ribeirão. (IBGE, p. 303. 1956) 

 

 

Seguindo nesse contexto, em 9 de setembro de 1881, foi criado o distrito de paz em 

Santo Antônio dos Brotos com a seguinte redação: “ Fica criado um – distrito de paz – na 

localidade denominada Santo Antônio dos Brotos, na freguesia de Santo Antônio de Pádua, 

no município de São Fidélis, tendo êsse distrito o território e divisas que se compõe o distrito 

policial ali criado pela Deliberação de 26 de janeiro de 1880”. (IBGE, p. 304, 1957). 

Já em 1882, a delimitação geográfica anteriormente estabelecida na deliberação da 

criação do Distrito Policial (1880) foi ampliada com a incorporação de algumas fazendas, 

sendo elas: Fazenda Paraíso, de Júlio Leite Ribeiro; Fazenda Floresta, de Pedro Henrique da 

Silva; e a Fazenda do Capitão Franco (MENEZES, 2009). 
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Era constante a confusão acarretada pelo nome similar do povoado de Santo Antônio 

dos Brotos e da Freguesia de Santo Antônio de Pádua, especialmente pelos corriqueiros 

extravios de correspondência.  

Assim, em 1883, o governo provincial, atendendo ao pedido da Câmara de Santo 

Antônio de Pádua, decidiu pela mudança do nome, passando então a ser designada apenas por 

Miracema, conforme explicação a seguir: “O nome Miracema surgiu da corruptela dos termos 

indígenas Ybira e Cema, que, segundo um dos autores, quer dizer “pau-que-brota” e, segundo 

outros “povo”, “gente que nasce ou brota”. ” (IBGE, p. 304, 1957). Com o passar do tempo 

Miracema foi buscando o seu crescimento e, segundo consta na publicação do IBGE (1957, p. 

304) 

 

Miracema desde os seus primórdios até o fim do século XIX, contou com intensa 

vida, econômica e social, verificando-se enorme surto progressista a partir de 1850, 

época em que suas lavouras de café, arroz, milho e feijão, abarrotavam os mercados, 

os quais chegavam em lombos de burros, via São Fidélis. 

 

  

Até meados de 80 do século XIX o transporte de cargas do povoado era 

essencialmente por tração animal, conforme pode ser observado na citação anterior.  

Entretanto, a estrada de ferro, que anteriormente se limitava a Santo Antônio de Pádua e 

estava interligada a São Fidelis, foi estendida até Miracema, facilitando o escoamento da 

produção, o que confirmava o fortalecimento do povoado. Na Figura 06 é possível observar a 

concepção da estação ferroviária.   

 

Figura 06: Estação Ferroviária  

 
Fonte: Acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso 
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Outro fator importante a ser observado na ocupação do território é o adensamento 

próximo ao eixo que ligava Palma em Minas Gerais (onde embarcava de trem para o Rio de 

Janeiro) e Pádua.  

Nessa conjuntura, Joels, Melo e Kato (2000, p.8) salientam que “foi o ramal 

ferroviário que definiu a direção principal de expansão, fortalecendo o trecho entre a estação e 

o núcleo original, formado pela rua Direita (rua Marechal Floriano) e imediações, que veio a 

se caracterizar como centro de cidade”. Na figura 07 (desenvolvida a partir do estudo acima 

referenciado) é possível compreender como se estruturou a formação urbana de Miracema. 

  

Figura 07: Consolidação do povoado a partir de meados de 1880 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Joels, Melo e Kato (2000) 

 

Em 1885, após votação na Câmara do então Município de Santo Antônio de Pádua, 

Miracema foi elevada à categoria de freguesia (MENEZES, 2009). Observando a 

prosperidade da localidade, em 1892, o governo decidiu por decreto atribuir-lhe a categoria de 

Distrito.  

Esse contexto da chamada prosperidade econômica seguiu no final do século XIX e 

início de século XX. A literatura destaca a criação da Fábrica de Tecidos São Martino em 

1906, a inauguração dos cinemas XV de Novembro e Sete de Setembro em 1910/11, 

instalação da iluminação elétrica em 1914 e construção do Hotel Braga em 1915 (JOELS, 

MELO E KATO, 2000). Nas figuras a seguir é possível observar a urbanização do distrito em 

meados da década de 1910/20.  



57 
 
 

Figura 08: Rua Direita na década de 1910 
  

 
Fonte: Acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso/Miracema/RJ 

 

 

 Figura 09: Consolidação do povoado em meados de 1920 

 
Fonte: Acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso/Miracema/RJ 

  

Apesar desse considerável crescimento, a infraestrutura do distrito era bastante 

precária, conforme pode ser observado nas figuras acima. Não havia rede de esgoto e água, as 

ruas não eram calçadas, os espaços públicos eram deficientes, o que contrastava com a 

expressividade arquitetônica dos prédios particulares (Figura 10).  
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Figura 10: Rua Marechal Floriano sem calçamento  

 
Fonte: Acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso/Miracema/RJ 

 

O primeiro calçamento foi fruto de iniciativa particular e ligava o Hotel Braga à 

Estação Ferroviária (JOELS, MELO e KATO, 2000). Assim, começaram os primeiros 

movimentos de descontentamento da população do distrito que, através de publicações em 

jornais, reivindicavam melhorias.  

Segundo a publicação “Miracema e Liberdade: Os caminhos da Emancipação” as 

reclamações mais constantes eram: ausência de iluminação, abusos das tarifas do trem, 

limpeza e irrigação das ruas e construção da Praça D. Ermelinda. Ainda, segundo a referida 

publicação:  

 

A administração Municipal situava-se, então, em Santo Antônio de Pádua e 

arrecadava de Miracema somas consideráveis sob a forma de impostos. Porém 

apenas uma parte mínima desses recursos arrecadados eram convertidos em 

benefícios para a nossa população, ficando o vilarejo, desta forma, carente de vias de 

comunicação, de saneamento e de urbanização. Isso fez com que os senhores José 

Giudice, José Carlos Moreira, Barroso de Carvalho e outros, interpretando os 

sentimentos cultivados pelos miracemenses, pleiteassem do então Presidente do 

Estado do Rio de Janeiro, Dr. Raul Veiga, quando em visita à Miracema no ano de 

1920, a emancipação política e administrativa do 2º distrito. O pedido em apreço não 

foi atendido.  

 

  

Já em relação à ocupação do território, outro fator importante foi o crescimento da 

produção fabril e consequentemente da classe operária, o que resultou na implantação da “vila 

operária”, caracterizada por habitações mais simples e com tipologias homogêneas. Na Figura 

11 é possível observar habitações remanescentes desse contexto. Vale destacar, entretanto, 

que essas edificações não foram tombadas pelos órgãos de patrimônio histórico e, em 
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consequência disso, sofreram intervenções que não respeitaram as características 

arquitetônicas originais.  

 

Figura 11: Imagem atual da antiga Vila Operária de Miracema  

 
Fonte: Acervo Próprio 

  

Essa expressividade da produção impulsou o crescimento populacional e a arrecadação 

do distrito, o que gerava cada vez mais o descontentamento pela dependência a Santo Antônio 

de Pádua. Passados dezesseis anos de luta, marcados por intensa participação popular, em 

1935 conquistou-se a criação do Município de Miracema, conforme panfleto “Em Tempo: 

Três Décadas” organizado pela Secretaria Municipal de Cultura do Município 

 

 

o que marcou mesmo os anos 30 em Miracema foi sua emancipação de Pádua. 

Nessa época, a campanha separatista foi reiniciada com redobrado entusiasmo, 

passando a ser assunto permanente nas conversas, na imprensa e nas manifestações 

públicas, que então, faziam parte da vida do distrito. Em 1934, convocada a grande 

convenção, a fim de adotar novas estratégias para o movimento, chega a notícia em 

Pádua, de que Miracema estava em “pé-de-guerra”. Assim, Melchiades Cardoso, 

Bruno de Martino, Dirceu Cardoso e José Negle, fizeram circular imediatamente no 

distrito um boletim, no qual afirmavam que o movimento era pacífico. Daí o 

cognome – “Os Quatro Diabos”, inspirado em um filme em exibição no Cine XV de 

Novembro. No mesmo ano, realizou-se o plebiscito e, em 1935, é decretada a 

emancipação. Criado o município, chegou a hora de, finalmente, realizar sua 

instalação em 3 de maio de 1936. (CENTRO CULTURAL MELCHÍADES 

CARDOSO, s/d) 

 

Possivelmente a analogia com o filme americano, de 1928, relaciona os quatro irmãos 

trapezistas que, de forma diabólica (arriscada) se apresentavam numa corda bamba circense, 

enfrentando os desafios do circo. Por sua vez, em Miracema, quatro moradores se juntaram na 

difícil tarefa de conseguir a emancipação do município, o que foi visto como estar numa corda 

bamba entre os interesses em jogo. 
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De acordo com Joels, Melo e Kato (2000, p.39) 

 

Miracema foi o primeiro município criado no Estado do Rio de Janeiro desde a 

proclamação da República, em 1889, o que evidencia a postura contrária do governo 

diante da instalação de novas unidades municipais. Demonstra, também, o empenho 

e força da luta e importância da Campanha separatista de Miracema, que atraiu, na 

época, a imprensa nacional curiosa a respeito da agitação local.  

 

 

Nessa mesma época, foi inaugurado o Hospital de Miracema e esse também foi um 

importante vetor de expansão a ser considerada na estrutura urbana do território, visto que tal 

fato provocou a ocupação ao longo da via em direção ao hospital (atualmente, Rua dos 

Gabriéis), exemplificado pela Figura 12.  

 

Figura 12: Expansão Urbana   

 
Fonte: Elaboração própria com base em Joels, Melo e Kato (2000) 

 

Vale destacar que a rua dos Gabriéis é popularmente conhecida como Rua do café por 

conta dos diversos depósitos de café que haviam ao longo de sua extensão devido à sua 

proximidade com a estação ferroviária, o que facilitava o escoamento da produção local. 

Dessa forma, quando aberta, foi concedido o nome de Rodovia do Café.  

Nesse contexto de crescimento expressivo e fortes mudanças no início do século XX, 

a expansão do traçado urbano seguiu as mesmas indicações anteriores, entretanto, nota-se um 

princípio de ocupação na margem direita do Ribeirão Santo Antônio.  
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Acredita-se que a construção do Ginásio de Miracema (Escola de Professores) tenha 

grande influência nessa nova tendência de ocupação. Assim, é formada a conhecida Rua dos 

Coronéis (atual Rua Barroso de Carvalho), composta, até os dias atuais, por expressivos 

casarões de grande valor arquitetônico pertencentes as famílias da antiga elite do município. 

 A partir da trajetória apresentada, observamos que a ocupação do território foi 

concebida sem um plano urbanístico, assim, não podemos afirmar que o traçado é regular. 

Contudo, nota-se que houve uma preocupação e uma preferência pelas áreas planas, por 

traçados perpendiculares e retilíneos.  

Outro fator a ser considerado é a opção por ruas largas, fato este que não é muito 

comum nos centros antigos das cidades. Miracema apresenta em sua primeira via, conhecida 

como Rua Direita (Rua Marechal Floriano), uma largura considerável para a época, de 

aproximadamente nove metros. 

 Já com a categoria de município, Miracema recebeu do Estado do Rio de Janeiro, em 

1938, o mapa do município. Acredita-se que esse foi o primeiro mapa desenvolvido do 

território e nele é possível observar a demarcação da sede (azul) e dos demais distritos da 

época, sendo eles: Venda das Flores (amarelo) e Paraíso do Tobias (verde).  

 

Figura 13: Mapa do Município de Miracema em 1938 

 
Fonte: Adaptado do mapa do acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso  
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 Nesse mapa e em especifico no desenho de sua sede (Figura 14), observamos a 

consolidação dos eixos de crescimento anteriormente explicitados com o acréscimo do 

princípio da ocupação em terrenos de topografia elevada (especialmente atrás da Igreja 

Matriz) e a delimitação dos perímetros urbano e suburbano.  

 

Figura 14: Mapa do Sede de Miracema em 1938 

 
Fonte: Adaptado do mapa do acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso  

  

Nas imagens abaixo é possível visualizar a urbanização do município nessa época 

(década de 1930/40). Vale destacar que as duas imagens a seguir são de ruas centrais, já com 

calçamento, postes de energia e diversos comércios em edificações predominantes do estilo 

arquitetônico eclético. Esse núcleo central concentrava a maioria das atividades e, em 

consequência, possuía melhores condições de infraestrutura e equipamentos urbanísticos.  

  

Figura 15: Rua das Flores na década de 1940 

 
Fonte: Acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso  
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Figura 16: Rua Marechal Floriano na década de 1940 

 
Fonte: Acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso  

  

Em 1945, Miracema foi elevada à categoria de Comarca e de acordo com dados 

obtidos na Sinopse Estatística do Município de Miracema (IBGE, 1948), o perfil em relação 

ao melhoramento urbano da sede municipal demonstrava que a cidade apresentava boas 

instalações e serviços, com 100% (cem por cento) dos logradouros públicos iluminados.  

Ainda nesse contexto e de acordo com Joels, Melo e Kato (2000, p.44) “Miracema 

crescia não só em relação às questões socais, mas também fisicamente, apresentando 

expansão de tendência tentacular, devido às características topográficas de seu sítio, que 

faziam com que as novas áreas fossem margeando as elevações existentes. ”  

Contudo, as principais frentes de expansão continuavam seguindo o perímetro do 

curso do Ribeiro Santo Antônio. Na imagem panorâmica abaixo (Figura 17) é possível 

observar a ocupação urbana central em meados da década de 50 do século XX, bem como 

para as elevações topográficas que cercavam o território.  

  

Figura 17: Panorâmica em meados de 1950 

 
Fonte: Acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso  
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A importância desse eixo de expansão foi identificada a tal ponto que o Plano de 

Urbanização de 1955 previu a remodelação do curso do ribeirão Santo Antônio e a possível 

construção de avenidas em seu perímetro, conforme pode ser visto projetado na Figura 18. 

 

Figura 18: Plano de Urbanização de 1955.  

 
Fonte: Adaptado do Acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso  

 

Confrontando o plano apresentado com o traçado do município, verificamos que as 

propostas, que foram possíveis identificar, não foram executadas. Salientamos que hoje existe 

ocupação residencial na margem esquerda do rio, mas não no espaço proposto no loteamento 

do plano.  

Ainda na década de 1950, a área territorial do município era de 269 km² inferior ao 

território atual e, em relação a população, é exposto o seguinte panorama: 
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Tabela 02: População Urbana, Suburbana e Rural 

  Urbano Suburbano Rural 

Sede 13.482 (72 %) 4.982 1.838 6.662 

Paraíso do Tobias 3.463 (18,5 %) 208 78 3.177 

Flores 1.777 (9,5 %) 261 - 1.516 

TOTAL 18.722 5.451 1.916 11.355 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE 1957 

 

Já acerca do aspecto econômico, o estudo destaca a exploração de terras – atividade 

agrícola – como a principal atividade. Nesse segmento é comentado sobre a queda do café e 

destacado a cultura do arroz, nas várzeas, como a “principal riqueza do município”. As 

unidades industriais existentes eram a têxtil, alimentícia e cerâmica (IBGE, 1957). 

Nesse contexto, eram consideradas como riquezas naturais do município, a madeira, a 

argila e os minerais ferrosos que eram matérias-primas importantes na economia:    

 

 
Em todo o município há extração de madeiras para finalidades diversas, 

notadamente para combustível. Há uma pequena reserva florestal, onde são 

encontradas madeiras de lei, como jequitibá, angico, pau-d’alho, farinha-sêca, 

vinhático e outras. Representam a fauna terrestre do município animais comuns à 

fauna fluminense, como pacas, tatus, quatis, macacos, etc. e um variado número de 

aves. Há extração de argilas para construções e cerâmicas, e jazidas de ferro 

titanífero na região do Paraíso. (IBGE, 1957, p.306) 

 

Na forma como foi abordado o tema, observamos um panorama que induz mais para 

exploração das riquezas do que a preocupação com uma possível preservação ou proteção, 

conforme citação anterior. 

Nessa mesma conjuntura foi observado que, no tocante aos aspectos urbanos, a 

estrutura urbana apresentava quantitativos expressivos de ruas calçadas, praças, aparelhos 

telefônicos, domicílios com abastecimento de água dentre outros elementos. Destacamos o 

seguinte trecho: “A cidade de Miracema é dotada de todos os requisitos modernos, dispondo 

de prédios de alto valor, ruas bem calçadas e praças artisticamente ajardinadas.” (IBGE, 1957) 

Para ilustrar o contexto histórico aqui apresentado, a Figura 19 foi realizada em 

meados da década de 1960 na rua Direita. Nela observa-se a arborização, os postes de 

iluminação pública e sua ocupação solidificada.  
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Figura 19: Rua Marechal Floriano na década de 1960 

 
Fonte: Acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso  

 

Na década de 1970, destacamos ampliação da área territorial do Município para 306 

km² e o crescimento da população atingindo 21.532 pessoas (1975) prevalecendo 

majoritariamente a população urbana. Observamos também, a partir dessa conjuntura a 

ocupação das encostas pela população trabalhadora, oriunda do meio rural. 

Nesse sentido, Santos (1993, p. 60) destaca que “a partir dos anos 60, e sobretudo na 

década de 70, as mudanças não são apenas, quantitativas, mas, também, qualitativas. A 

urbanização ganha novo conteúdo e nova dinâmica, graças aos processos de modernização 

que o País conhece [...].”. A partir desse processo geral de urbanização no Brasil, observamos 

que o índice de urbanização do município de Miracema foi de 65,4% (superior à média 

regional de 46,1%). (FIDERJ, 1978) 

Cabe ressaltar que a economia regional e em especial o Município de Miracema foi 

duramente afetado com o programa de erradicação do café, o que contribuiu 

consideravelmente para migração campo-cidade. Outro aspecto que influenciou essa migração 

foi a extensão dos direitos trabalhistas no campo e a valorização do urbano, que representava 

o progresso.   

 A CEDAE era a companhia responsável pelo saneamento (abastecimento de água) e 

a captação da água era feita de duas maneiras distintas: do Ribeirão Santo Antônio por meio 

de uma barragem na zona rural e por poços artesianos.  

Não havia rede coletora de esgotos sanitários. Assim, 60% das unidades prediais 

lançavam os efluentes na rede de águas pluviais e as residências no entorno dos valões 

lançavam nos cursos d’água. As demais possuíam fossas-filtro-sumidouro. A rede de 

drenagem pluvial contemplava somente as ruas centrais da sede do município.  
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Neste período o planejamento urbano foi privilegiado no município, tendo a FIDERJ 

elaborado um estudo para a cidade. O mapa do Uso e Ocupação do Solo (Figura 20), que até 

então era inexistente foi um dos produtos elaborados.  

Nesse mapa são consideradas as áreas não ocupadas, áreas de uso residencial, de uso 

misto e as áreas verdes. No entanto, nota-se que esse mapa foi desenvolvido com o intuito de 

funcionar como um diagnóstico e não como limitante ou indicador do uso.  

 

Figura 20: Uso e Ocupação do Solo de 1978 

 
Fonte: Adaptado do Mapa da FIDERJ  

 

O desmatamento realizado nas décadas anteriores para os diversos usos apresentou 

sua outra vertente. No referido estudo da FIDERJ, foi apontada a necessidade de prover 

medidas para impedir o processo acelerado de ocupação das encostas, com recuperação da 

cobertura vegetal por reflorestamento de espécies nativas “o que contribuirá para a 

valorização da paisagem urbana e diminuição do material retirado das encostas, que se 

acumula nas áreas baixas, na época das chuvas”. 

Na década de 1980, destacamos a publicação sobre a região Norte (nessa época a 

região Norte abrangia também o Noroeste) da Secretaria de Estado de Planejamento e 

Controle, datada de 1983. Nesse estudo são apresentados diversos comparativos dos 

municípios que compõem a região, entretanto ressaltamos que o seguinte trecho em relação ao 

crescimento:  

 

Verifica-se que nos períodos 1950/70 e 1950/80 o crescimento relativo da Região 

Norte tem sido pequeno (7,72% e 12,45%) em relação ao Estado (92,45% e 

141,55%). Somente os municípios de Campos (36,67 % e 51,18%), São João da 

Barra (23,37% e 21,10%) e Miracema (13,16% e 17,54%) tiveram um 

crescimento positivo nos dois períodos. (p. 3-4) 
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Assim, Miracema é apresentado na década de 1980 com os seguintes indicadores: 

oitenta por cento da população tem acesso a serviços de água e energia elétrica; a cidade não 

possui rede coletora para esgotos, quase todas as edificações lançam efluentes na rede de 

águas pluviais existentes, “in natura” nos cursos d’água ou simplesmente nas ruas. Em relação 

à expansão urbana é exposto o seguinte mapa (Figura 21):  

 

Figura 21: Frentes de Expansão Urbana em 1983 

 
Fonte: Adaptado do Estudo de Diretrizes 1983 

 

Nesse mapa são destacadas as frentes de expansão. Assim, são direcionados os fluxos 

partindo do centro (núcleo primitivo da ocupação urbana) para os seguintes bairros: Vale do 

Cedro, CEHAB, Morro do Cruzeiro, Morro da Jove, Morro do Demétrio, Jardim Beverly, e 

Santa Tereza.  

A partir de todo o contexto apresentado e de acordo com o trabalho “Diretrizes de 

ação para desenvolvimento municipal e urbano” podemos definir que o processo de 

urbanização do município de Miracema apresentou característica semelhante ao modelo da 

maioria das cidades da região, seguindo tendências tradicionais de ocupação que se 

apresentam em três etapas principais sendo elas: Nucleação (primeiro estágio), Expansão 

linear (segundo estágio) e a Concentração (terceiro estágio).  

Observando e ratificando essas frentes de expansão, a Figura 22 retrata o mapa atual 

da divisão dos bairros da Sede do Município.   

 

 



Figura 22: Mapa da Divisão dos Bairros 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Miracema 



Com o intuito de promover uma compreensão da formação urbana, esse conjunto de 

imagens da Figura 23 demonstra o processo de desenvolvimento urbano do município, da 

ausência de infraestrutura até os dias atuais, a partir da concepção da Igreja Católica como 

importante marco na formação do espaço urbano.  

 

Figura 23: Transformações na paisagem urbana – Igreja Matriz 

 
 

Fonte: Acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso e Acervo Próprio 

 

Ressaltamos nessa imagem a elevação topográfica ao fundo da igreja onde até a 

década de 1950 era pouco ocupado, entretanto, a partir de meados de 1960 com a implantação 

do conjunto habitacional da CEHAB houve um aumento considerável de sua densidade, 

especialmente pela população de maior vulnerabilidade social. Em consequência disso, a 

Figura 24 demonstra a ocupação atual do que hoje é conhecido como Morro do Cruzeiro.   
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Figura 24: Ocupação atual no Morro do Cruzeiro 

 
Fonte: Acervo Próprio 

Na mesma configuração da Figura 23, a Figura 25 retrata o desenvolvimento do 

município em quatro momentos distintos, através de posições semelhantes do observador, a 

partir da rua principal da cidade, rua Marechal Floriano. 

 

Figura 25: Transformações na paisagem urbana – Rua Direita-Miracema/RJ 

 
Fonte: Acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso e Acervo Próprio 

 

Nesse conjunto de imagens, a figura número 1 é datada de meados da década de 1920 

e demonstra a ausência de pavimentação e arborização; a número 2, de aproximadamente 
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1930, segue sem pavimentação e arborização, entretanto possui o desenho urbano melhor 

delimitado; a número 3, de meados da década de 1950, com melhorias da infraestrutura; e a 

última, número 4, do ano corrente (2018), com calçamento, drenagem urbana e arborização. 

Destaca-se nessas imagens que, apesar das mudanças decorridas, as características 

gerais do ambiente urbano foram mantidas, como, por exemplo, em relação ao gabarito das 

edificações, às tipologias dos imóveis e concepções arquitetônicas da maioria das construções. 

Prova disto é o tombamento do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico do centro 

histórico de Miracema através do processo de nº E-18/002.407/2008 realizado pelo INEPAC 

(Figura 26).  

 

 

 

 



Figura 26: Tombamento do Centro Histórico de Miracema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do CCMC



Dentre os bens imóveis inventários do referido tombamento estão edificações como o 

Hotel Braga, o prédio da CERJ13, a Fábrica de Ladrilhos Hidráulicos e diversos prédios 

residenciais. A Figura 27 retrata a configuração a imagem da Sede do Município obtida no 

Google Earth no ano de 2013 e nela observamos que a tendência de crescimento e a expansão 

do município perpetuaram. 

Figura 27: Imagem de Satélite da Sede do Município 

 

 
 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth 

                                                             
13 Atual Enel – Empresa multinacional de energia 
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2.1.1 O Ambiente nos Planos e Estudos do Município  

 

No desenvolvimento deste trabalho pesquisamos mapas, diagnósticos, estudos e 

planos confeccionados para o município que pudessem auxiliar na construção temporal do 

debate da temática ambiental. Essa seção foi elaborada a partir dessa concepção. Vale 

destacar que grande parte das informações foram utilizadas na seção referente a formação 

urbana.   

Assim, o primeiro trabalho encontrado em relação ao planejamento urbano foi o Plano 

de Urbanização de 1955, desenvolvido pelo Departamento Geográfico da Secretaria de 

Viação e Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro e com o responsável técnico o arquiteto 

Alfredo Nievo.  

Esse plano encontra-se no acervo do Centro Cultural Melchiades Cardoso, entretanto 

devido a sua configuração (pranchas enormes e ausência de texto) e sua situação atual (pouco 

nítido em decorrência do tempo) foi difícil compreender a totalidade de suas propostas. 

Através do cenário anteriormente exposto, buscamos, com a ajuda de um servidor da 

instituição, elementos que pudéssemos considerar no presente trabalho. Elementos esses 

apresentados na seção anterior. No que diz respeito a temática ambiental, esse plano – com 

características projetuais – não apresenta direcionamentos.  

Estudou-se também a Enciclopédia dos Municípios (IBGE, 1957) que destaca alguns 

quantitativos importantes para a representação da situação de Miracema à época. Em 

referência ao clima, é exposto que: “O clima de Miracema distingue-se pela sua salubridade” 

sem mais informações ou considerações. 

Ressaltamos que no tópico “Outros Aspectos do Município” são apresentadas 

características que dizem respeito a topografia do território, considerado acidentado em toda a 

sua extensão, além de salientar que a bacia hidrográfica é “relativamente pobre e representada 

por pequenas correntes fluviais” 

O Estudo para o Desenvolvimento Municipal: Miracema. Rio de Janeiro, foi 

desenvolvido em 1978 pela Fundação Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do 

Rio de Janeiro. Em relação à questão ambiental, esse estudo não aborda diretamente. 

Contudo, observamos na seção sobre infraestrutura urbana, alguns direcionamentos relativos 

ao abastecimento de água, esgoto sanitário e drenagem pluvial.  

Posterior a esse estudo, o trabalho Diretrizes de ação para o desenvolvimento urbano 

municipal e urbano desenvolvido em 1983 pelo convênio SEPLAN-

PR/SAREM/FUNDENOR, aponta caminhos para promoção da ocupação de forma a 
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possibilitar um desenvolvimento urbano ambiental dirigido. Entre essas diretrizes é destacado 

a necessidade de se valer dos seguintes instrumentos: Lei Municipal de Perímetro Urbano 

atualizada; Lei de Parcelamento do Solo Urbano; Lei de Zoneamento; Código de Obras e 

Edificações revisto; Código de Posturas Municipais revisto; [...]; Plano de Diretrizes para o 

Desenvolvimento Urbano indicando as prioridades de ação.  

Foi observado assim, o reconhecimento dessas diretrizes na promoção de um 

crescimento que enalteça as potencialidades do território. Ao final do trabalho é apresentado o 

anteprojeto de Lei para Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo do Distrito-Sede de 

Miracema.  

Nesse contexto, destacamos a alteração na maneira de conceber o planejamento urbano. 

Os grandiosos projetos deram lugar as legislações, concepções estas que utilizamos até os dias 

atuais, especialmente na elaboração dos Planos Diretores. Essa transição não ocorreu somente 

no município em análise, mas sim em todo o território nacional.  

No tocante à questão ambiental, no anteprojeto da Lei de Uso e Parcelamento do Solo é 

destacado como um dos objetivos do zoneamento a preservação da qualidade do meio 

ambiente urbano onde é definida a zona ZPA – Zona de preservação ambiental 

compreendendo todos os terrenos com declividade igual ou superior a 30%. É definido 

também a reserva obrigatória de faixa non aedificandi de 15 metros de cada lado ao longo das 

águas correntes.  

Em 1997, Miracema elaborou o “Plano de Desenvolvimento”. Em formato de texto, são 

apresentadas informações sistematizadas e quantitativos da realidade do município de maneira 

a gerar um “diagnóstico” da realidade da época.  

O referido Plano foi estruturado em duas partes principais: Parte A – Informações Gerais 

e Parte B – Potencialidades. Nas informações gerais são apresentados os aspectos gerais 

(histórico; aspectos físicos; demográficos; econômicos; administrativos e financeiros), os 

aspectos de infraestrutura social (saúde; educação; habitação e saneamento básico; segurança 

pública; turismo e lazer; e meio ambiente) e os aspectos de infraestrutura industrial (energia 

elétrica; água; telecomunicações; transportes; e distrito industrial). No tocante ao Meio 

Ambiente (p.41) são somente apresentadas as seguintes considerações:  

 

O município de Miracema apresenta um clima bom, não existindo poluição 

atmosférica. O esgoto sanitário da cidade é canalizado e jogado no ribeirão Santo 

Antônio, sem tratamento prévio. A CEDAE detém a concessão de tratamento e 

distribuição d’água e coleta e tratamento de esgoto sanitário, não explorando essa 

última. O lixo municipal é coletado por caminhões da Prefeitura, sendo jogado ao 

tempo, em lixões horizontais, e em locais afastados da cidade. Posteriormente, esse 

lixo é enterrado. 
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Destacamos a precariedade de como a dimensão ambiental foi abordada nesse Plano. 

De maneira que, foram apresentados pouquíssimos elementos, limitando a questão 

ambiental ao clima, esgoto, distribuição de água e lixo.  

Seguindo nessa perspectiva é concebido o primeiro Plano Diretor de Miracema em 

1999 (Lei Nº 795, de 14 de outubro de 1999). A estrutura desse Plano e parecida com o 

P.D. atual. Cabe salientar que, nesse contexto ainda não havia sido promulgado o Estatuto 

da Cidade. 

É estabelecido no Art. 1º que o objetivo central do P.D. “ é interferir no processo de 

desenvolvimento local, permitindo uma compreensão geral dos fatores políticos, 

econômicos, financeiros e territoriais que condicionam a situação do Município”.  

Em relação ao Meio Ambiente é fixado, no Capítulo III Art. 31, os seguintes 

objetivos: conservar a cobertura vegetal; conservar atividades não poluidoras, promover a 

utilização racional dos recursos naturais; preservar e recuperar ecossistemas essenciais; e 

proteger os recursos hídricos. Para tanto, são estabelecidas as seguintes diretrizes:  

 

 

I - incorporação da proteção do patrimônio natural e paisagístico ao processo 

permanente de planejamento e ordenação do território; 

II - criação de instrumentos normativos, administrativos e financeiros para viabilizar 

a gestão do meio ambiente;  

III - consolidação das unidades de conservação ambiental no Município;  

IV - formulação e execução de projetos de recomposição vegetal, inclusive visando 

a interligação de fragmentos de matas remanescentes;  

V - implementação de programas de combate ao desmatamento;  

VI - implantação de processo de planejamento de arborização urbana;  

VII - integração dos procedimentos legais e administrativos de licenciamento a das 

ações de fiscalização do Município com as dos  órgãos  ambientais  do  Estado  e da 

União;  

VIII - fixação de normas e padrões ambientais municipais, que assegurem a 

melhoria da qualidade do meio ambiente, e estabelecimento de respectivas 

penalidades e infrações;  

IX - implantação de processo de avaliação de impacto ambiental;  

X - mapeamento de áreas de risco, com desenvolvimento de estudos geotécnicos dos 

morros da cidade, priorizando aqueles com ocupação humana;  

XI - criação de um sistema permanente de informações sobre meio ambiente, aberta 

ao público. (MIRACEMA, 1999, p.15) 

 

 

Observamos nesse contexto que, o P.D. de 1999, estabeleceu diretrizes que, em 

relação ao PDPM de 2006 (elementos discutidos no capítulo seguinte), possibilitariam 

maior aplicabilidade e consequentemente efetividades das propostas.  
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2.2.2 O Contexto Empírico Recente e Meio Ambiente  

 

Com já anunciado, o Município de Miracema pertence atualmente a região NOF e seu 

território contempla a sede, os distritos de Venda das Flores e Paraíso do Tobias e o povoado 

de Areias. Segundo dados do IBGE (2010), Miracema possui uma população de 26.843. 

Observamos que o município apresenta um percentual em relação à população urbana de 

92,17%. Esse valor está bem acima da média nacional de 84%, o que atribuímos à ausência de 

políticas para o campo.  

Outro fator destacado é referente ao decréscimo da população no Censo de 2010 e na 

estimativa de 2017, conforme pode ser visto em valores absolutos na Tabela 03 e melhor 

visualizado no Gráfico 03.  

 

Tabela 03: População de Miracema em valores absolutos 

Crescimento Populacional 1970 1980 1991 1995 2000 2010 
2017 

(estimativa) 

Urbana  13.857 16.625 18.900 19.787 24.030 24.741  - 

Rural 7.330 5.382 6.199 6.491 3.012 2.102  - 

TOTAL 21.187 22.007 25.099 26.278 27.042 26.843 26.551 

Fonte: Elaboração própria com base no IBGE (2010) 

  

Gráfico 03: Crescimento populacional em Miracema 

 
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE (2010) 

 

O gráfico expressa um forte declínio da população rural, em especial após 1995, que 

migrou para a área urbana, o que reflete a situação nacional ocorrida desde a década de 1960. 

Esse fato está relacionado com a decadência das atividades agrícolas que tiveram seu auge em 

meados do século XIX.  
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Nessa perspectiva Ribeiro (2009, p. 93) destaca 

 

O retrato da ocupação territorial no contexto urbano e rural resulta das 

transformações impostas ao território pela Pressão demográfica e social que tem 

caracterizado o Município ao longo do último século. Entre outros aspectos, essa 

“dinâmica” reflete um período de crescimento populacional na área urbana - com a 

precariedade das moradias e o agravamento da pobreza associados - e um avanço da 

ocupação, com a expansão da área urbanizada rumo às regiões periféricas e aos 

mananciais, reduzindo a cobertura vegetal drasticamente e ameaçando os últimos 

remanescentes de recursos naturais do município, associado à agricultura e a 

pecuária, comprometendo sua sustentabilidade.  

 

 

Mesmo com o decréscimo populacional do meio rural, Miracema não perde suas 

características de município rural que é marca desde sua formação, conforme os aspectos 

históricos já apresentados. A Figura 28, realizada no ano de 2018, apresenta a região referente 

ao núcleo urbano primitivo.  

 

Figura 28: Imagem atual da região do núcleo primitivo  

 
Fonte: Acervo Próprio 

 

 

Nessa imagem é possível observar a intensa presença de vegetação remanescente e a 

valorização da arborização como elemento paisagístico. Já as Figuras 29 e 30 – realizadas no 

mesmo local, mas em outros ângulos – demonstram um quantitativo menor em relação à 

vegetação e um espaço mais densamente ocupado.  
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Figura 29: Vista lateral esquerda da Igreja Matriz 

 
Fonte: Acervo Próprio  

 

Figura 30: Vista lateral direita da Igreja Matriz 

 
Fonte: Acervo Próprio 

 

Apesar dessa ocupação, ressaltamos a tipologia geral das edificações, que 

privilegiam a ocupação horizontal e não vertical, contribuindo para um gabarito médio baixo.  

 O IBGE Cidades (2010) define alguns panoramas para caracterização dos 

municípios. Na seção Território e Ambiente são apresentados dados em relação ao 

esgotamento sanitário, arborização e urbanização das vias. Como critério para levantamento 

da urbanização das vias foram observados a existência de bueiro, calçada, pavimentação e 

meio-fio. Nesse contexto, seguinte cenário é apresentado:  
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Quadro 03: Território e Ambiente  

Território e Ambiente - Miracema/RJ 

Esgotamento sanitário adequado  88 %   

Arborização de vias públicas 77,4 %   

Urbanização de vias públicas  33,2 %   

 Fonte: Elaboração própria com base no IBGE (2010) 

 

Mesmo que em uma perspectiva restrita de ambiente, tais dados contribuem para se 

verificar que do item saneamento a preocupação é tratar do que é esgotado, mas não apresenta 

se o esgoto é tratado ou não.  

Como na cidade não possui estação de tratamento de esgoto14, a partir de trabalho de 

campo foi possível inferir que tais números dizem respeito ao esgoto coletado e enviado às 

fossas filtro – sumidouro. Um trajeto comentado com representante do executivo municipal às 

margens do Ribeirão Santo Antônio evidenciou as inúmeras saídas de resíduo das casas e 

comércios lançado diretamente no curso hídrico.  

A economia do município nesta década de 2010 de acordo com o Gráfico 04, 

elaborado a partir dos dados do IBGE, é possível observar os setores econômicos a partir do 

PIB do Município de Miracema no ano de 2015, destacando os setores serviços15 e 

administração pública. 

Gráfico 04: Produção Econômica de Miracema/RJ 

 
Fonte: Deepask com base no IBGE 2015 

                                                             
14  Vale destacar que, segundo informação de um dos entrevistados, está sendo construída a primeira estação de 

tratamento de esgoto do Município.  
15 Segundo o Brasil em Síntese do IBGE: “O setor de serviços é caracterizado por atividades bastante 

heterogêneas quanto ao porte das empresas, à remuneração média e à intensidade no uso de tecnologias. Nas 

últimas décadas, o desempenho das atividades que compõem o setor vem se destacando pelo dinamismo e pela 

crescente participação na produção econômica brasileira. ” 
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  No tocante a caracterização biofísica do território de Miracema, destacamos os 

parâmetros apresentados no Projeto Produtor de Águas desenvolvido pela Secretaria de Meio 

Ambiente do Município.  

Assim, salientamos que o clima de Miracema é tropical megatérmico, com 

temperatura mensal variando de 18,7 °C no mês mais frio e 29,4 °C no mês mais quente. A 

precipitação média anual é de 1227 mm.  

Em relação à hidrografia, o principal curso d’água do município é o Ribeirão Santo 

Antônio. O ribeirão nasce no distrito de Venda das Flores e recebe contribuições de vários 

córregos como Vista Linda, Bananal, Serra Nova e Água Limpa, cortando todo município no 

sentindo norte-sul. Atualmente, o ribeirão se encontra em estado crítico, especialmente pelo 

lançamento dos efluentes doméstico sem qualquer tipo de tratamento, conforme pode ser visto 

na Figura 31.  

 

Figura 31: Ribeirão Santo Antônio 
  

 
Fonte: Acervo Próprio 

 

Ribeiro, Barcellos e Roque (2013, p. 581, grifo nosso) ratificam situação do principal 

curso d’agua do Município a partir de dados do INEA expondo que  

 

 

A consequência sanitária e ambiental da deficiência no saneamento dos esgotos 

sanitários do município é a contaminação dos corpos hídricos da região, como 

ilustra o laudo do Instituto Nacional do Estado do Ambiente (INEA) referente a 

amostras coletadas do Ribeirão Santo Antônio para este estudo, sistematizadas no 

“Relatório da avaliação de qualidade da água”, divulgado em 2009, que demonstra a 

presença de poluição hídrica por esgotos sanitários e probabilidade de presença 

de efluentes industriais nos rios que atravessam o centro urbano e a área rural. 
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Ainda em relação aos recursos hídricos, observamos que o entorno do Ribeirão Santo 

Antônio, especialmente a Rua Marechal Floriano (popularmente conhecida como Rua Direita) 

possui uma ocupação densa com casas de alto padrão no contexto da cidade, além de situar 

relevante parte do comércio da cidade, comportando lojas e bancos. Muitas dessas edificações 

são tombadas pelo INEPAC como patrimônio histórico. Nas Figuras 32 e 33 é possível 

visualizar a ocupação nas proximidades do Ribeirão.  

 

Figura 32: Edificações no entorno do Ribeirão Santo Antônio 

 
Fonte: Acervo próprio 

 

Figura 33: Edificação avança sobre o Ribeirão Santo Antônio 

 
Fonte: Acervo próprio 

 

A vegetação florestal remanescente no município diz respeito à Mata Atlântica, onde 

segundo o projeto PMCPMA já mencionado, 95% das formações florestais já sofreram algum 

tipo de intervenção antrópica.  

No mapa abaixo (Figura 34), desenvolvido no Plano acima referenciado, é possível 

verificar a caracterização geral do uso do solo no município através das seguintes 

classificações: afloramento rochoso, floresta, ocupação urbana em médio densidade, 

pastagem, pastagem em várzea, vegetação secundária em estágio inicial e áreas úmidas. Nesse 

contexto, observamos que a maior parte do território é caracterizada como pastagem. 

Contudo, nota-se expressivas manchas que demarcam floresta.  



Figura 34: Mapa do Uso do Solo no Município de Miracema  

 
Fonte: Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (2015) 



Já o mapa falado da Figura 35, traz a visão do Grupo Local da Mata Atlântica 

(GLMA) sobre o entorno da sede. A composição do GLMA foi impulsionado pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente respeitando critérios relacionados à presença de representantes 

dos diferentes setores do poder público municipal, de representações de órgãos estaduais do 

município e cuja atuação dialogue com os objetivos dos PMMA, de representações da 

sociedade civil local (ONGs, Fórum da Agenda 21, associações de moradores e de produtores 

rurais etc), de conselheiros municipais de meio ambiente e membros de demais Conselhos 

Municipais existentes e de pessoas físicas interessadas no tema, proprietários rurais etc. A 

partir dessa orientação, a composição do GLMA de Miracema apresentou a seguinte 

configuração:   

Quadro 04: GLMA de Miracema   

 
Fonte: PMCPMAM, 2015 

  

Nesse segmento, a publicação do trabalho (PMCPMAM, 2015, p. 39) destaca que  

 

 

O GLMA em Miracema é equilibrado em relação à participação de atores sociais 

governamentais e não governamentais e sinaliza oportunidades nas duas direções. 

No entanto, a participação de outras áreas da administração local para além da área 

ambiental foi limitada, pressupondo a necessidade de aperfeiçoamento do diálogo e 

aproximação tendo em vista a integração de agendas municipais em torno da Mata 

Atlântica. 

 

 

Com base nessas oficinas foi desenvolvido o mapa da figura a seguir com a 

demarcação de diversos elementos, entre eles: hidrografia, infraestrutura, desastres naturais 

(enchentes, deslizamentos, alagamentos e estiagem) e propostas de conservação e 

preservação. Um dos pontos que mais se destacam em relação ao mapa falado são referentes 

aos pontos de recuperação e a demarcação de área de maior incidência de estiagem, 

considerada como desastre “natural”.  

 

   

 

 

 

 

 



Figura 35: Mapa Falado do entorno da Sede Municipal 

 
Fonte: Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (2015) 

 



O mapa anterior apresenta que, no entorno da sede municipal, o solo é utilizado para a 

cultura de produtos orgânicos, sem especificar as variedades e atividades referentes à: 

apicultura, pecuária, piscicultura e extração mineral de granito. Também foram espacializados 

os remanescestes florestais com indicação de propostas de conservação, de recuperação e 

regeneração de vários deles.  
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CAPÍTULO 3  

A QUESTÃO AMBIENTAL NO PLANO DIRETOR DE MIRACEMA/RJ 

 

3.1 A trajetória de elaboração do Plano vigente 

 

O Plano Diretor de Miracema foi elaborado no ano de 2006, em uma parceria da 

Prefeitura Municipal com uma universidade pública, sendo o instrumento vigente, visto que 

ainda não houve sua revisão16. Foi instituído como Lei Complementar nº 1129, de 07 de 

outubro de 2006, aprovada em unanimidade na Câmara Municipal em uma reunião 

extraordinária. 

A primeira reunião para elaboração do chamado PDPM foi realizada em 05 de abril 

de 2006. Nela foram definidas as equipes para direcionamento dos trabalhos. Nesse sentido, 

foi acordado a seguinte estrutura: a Coordenação Executiva e a Coordenação de Articulação 

ambas com membros voluntários (como voluntários destacam alguns vereadores e 

representantes do governo, moradores sem representação institucional e professores do 

município); a Comissão Institucional, composta por representantes da Câmara de Vereadores; 

a Assessoria Técnica da Universidade Federal Fluminense; a Comissão de Acompanhamento, 

composta por representantes da sociedade civil através da Fammira, Carisma, Assembleia de 

Deus, Conselhos Municipais, Capela Nossa Senhora de Fátima, Associações Rurais, 

Coordenadoria e Secretaria Municipal de Educação, Clube dos Policias Militares, Sociedade 

Espírita Paz e Harmonia, Loja Maçônica, Aero Clube e CEDAE. (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2006) 

Nessa mesma reunião também foi definido que o SEBRAE seria a “Casa do Plano 

Diretor”, sendo o local onde “se concentrará todas as informações necessárias à 

fundamentação das propostas do plano diretor, esclarecimento de dúvidas ou qualquer outra 

informação”. 

Ratificando a informação anterior, consta em trecho do Informe publicitário 

publicado no Jornal O Porta-Voz (13/10/2006), que a supervisão das reuniões e oficinas do 

Plano Diretor Participativo de Miracema foi feita por professores da UFF, da área de direito 

além do coordenador do núcleo do SEBRAE de Miracema.  

  Segundo consta na ata reunião datada em 07 de outubro de 2006, estiveram presentes 

os vereadores Carlos Armando de Azevedo, Juedyr Orsay Silva, Noey Mury Coelho, Antonio 

                                                             
16 De acordo com o Art. 40 do Estatuto da Cidade (Lei 10257 de 2001) o prazo máximo para revisão é de 10 

anos. 
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Roberto Venâncio, Eduardo Lúcio Tostes Botelho, Joubert Rodrigues de Oliveira, Maurício 

Santana Soares e Paulo Rogério Lamarca, ausente apenas o vereador Marcos Roberto dos 

Reis Lang. Nesse mesmo contexto foram registradas a presença do Prefeito Carlos Roberto de 

Freiras, dos Secretários (Obras, Fazenda, Administração, Transportes e Agricultura), diretores 

e alunos das escolas do município, representantes da FAMIRA e da Associação de 

Moradores, da direção dos Jornais Dois Estados e Porta Voz, de grupos folclóricos, do 

Assessor Jurídico do Município, de representantes da Polícia Militar, de personalidades da 

sociedade civil e da equipe elaboradora do Plano. 

A referida Lei do PDPM possui 39 páginas (sem os anexos) e apresenta em suas 

disposições gerais referência ao atendimento às disposições do Artigo 182 da C.F de 88, do 

Capítulo III da Lei nº10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e do Título III, 

Seção II, em especial o disposto no Art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município de Miracema, 

onde define que uma das atribuições que cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, 

a aprovação ou não do Plano Diretor e demais Planos e Programas de Governo. 

O Art. 3 expõe que o PDPM “é instrumento de um processo mais amplo de 

transformação social e da paisagem urbana e deve, portanto, habitar o espaço de uma 

estética democrática que visa um ambiente mais equilibrado e justo para todos. ” 

(PDPM, 2006, p. 1, grifo nosso). Ainda nas disposições gerais são apresentados alguns 

conceitos que são fundamentais para compreender como foi estruturado o texto do plano. 

Define-se então que:  

 

 

I. Prioridades apontadas são as ações selecionadas pela população nas oficinas do 

Plano Diretor Participativo como atuação necessária para iniciar um processo de 

modificação deliberada no planejamento territorial; 

II. Diretrizes são as tendências que deverão seguir as políticas públicas face à 

multiplicidade de desdobramentos das ações; 

III. Ações emergenciais são aquelas ações consideradas necessárias para tornar 

efetivo o Plano Diretor e terão até quatro anos do início da vigência do presente 

Plano Diretor para o desenvolvimento das ações previstas e proposição de ações 

para o próximo período; (PDPM, 2006, p. 2) 

 

  

A partir desses conceitos, PDPM foi dividido em sete títulos, sendo eles: I. Dos 

princípios fundamentais e das prioridades, II. Das Políticas Públicas, III. Da Ordenação 

Territorial, Urbana, Ambiental e Rural, IV. Dos Parâmetros para Uso, Ocupação e o 

Parcelamento do Solo, V. Instrumentos da Política Urbana, VI. Gestão Democrática da 

Cidade e VII. Das Disposições Gerais e Transitórias.  Esses títulos foram divididos em 

Capítulos, Seções e Subseções, conforme apresentado no quadro abaixo.  
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Quadro 05: Estrutura do Plano Diretor Participativo de Miracema 

TÍTULO CAPÍTULO SEÇÃO SUBSEÇÃO 

I. Dos princípios 
fundamentais e 
das prioridades  

      

                        

II. Das políticas 
Públicas 

I. Políticas Sociais 
I. Do desenvolvimento econômico e social 
sustentável 

I. Da produção rural 

II. Da Indústria, 
Comércio e Serviços 

II. Da Cultura e do Turismo 
I. Patrimônio Histórico e Cultural   

II. Ciência e Tecnologia   

III. Do Meio Ambiente  

I. Política Ambiental   

II. Dos Recursos Hídricos 

I. Do Sistema de 
Abastecimento de 
Água 

III. Saneamento   

IV. Da Política de Habitação I. Política de habitação e moradia popular   

V. Da Educação     

VI. Da Saúde     

VII. Da Assistência Social     

VIII. Da Segurança Urbana     

III. Da ordenação 
territorial, 

urbana, 
ambiental e rural 

I. Das Áreas Públicas 

I. Da paisagem urbana   

II. Mobilidade e Acessibilidade 
I. Transporte e sistema 
viário 

III. Infra-estrutura e serviços de utilidade pública   

IV. Pavimentação    

II. Do zoneamento 

I. Da Macrozona Urbana    

II. Da Macrozona de Conservação Ambiental   

III. Da Macrozona Rural   

III. Das áreas especiais 

I. Das áreas especiais de interesse social   

II. Das áreas especiais de interesse comercial   

III. Das áreas especiais de interesse ambiental   
IV. Das áreas especiais de Interesse do 
Patrimônio   

V. Das áreas especiais de Interesse do 
Desenvolvimento Sócio-econômico 

        

  

IV. Dos 
parâmetros para 
o uso, ocupação 

e o 
parcelamento do 

solo  

I. Do uso, da ocupação e do 
parcelamento do solo na 
macrozona  

I. Do uso do solo 

I. Dos usos geradores 
de impacto à 
vizinhança e dos 
empreendimentos de 
impacto 

II. Dos geradores de 
interferência no 
Tráfego 

II. Da ocupação do solo na macrozona urbana   

II. Do uso, da ocupação e 
do parcelamento do solo 
na macrozona de proteção 
ambiental 

I. Do uso do solo na macrozona de proteção 
ambiental 

  

        

II. Do parcelamento do solo na macrozona de 
proteção ambiental 

  

  

III. Do uso e parcelamento 
do solo na macrozona rural 

            

            

V. Instrumentos I. Do parcelamento,             
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da Política 
Urbana 

edificação ou utilização 
compulsórios             

II. Do IPTU progressivo no 
tempo e da 
desapropriação com 
pagamentos em títulos 

                  

                  

                  

III. Da outorga onerosa do 
direito de construir 

                  

                  

IV. Da transferência do 
direito de construir 

                  

                  

V. Das operações urbanas 
consociadas 

                  

                  

VI. Do consórcio 
imobiliário                   

VII. Do Direito de 
preempção                   

VIII. Do direito de 
superfície                   

IX. Do estudo de impacto e 
vizinhança                   

X. Do zoneamento 
ambiental                   

VI. Gestão 
democrática da 

cidade 

I. Do sistema municipal de 
planejamento e gestão 

I. Do conselho da Cidade         

II. Do fundo municipal de desenvolvimento 
urbano         

III. Do Fórum da Cidade         

IV. Do sistema de informações municipais         

II. Dos instrumentos de 
democratização da gestão 

I. Da conferência municipal da cidade         

          

VII. Das 
disposições 

gerais e 
transitórias 

                        

                        

                        

                        

Fonte: Elaboração própria 

  

No Título I são definidos os seguintes princípios que deverão pautar a política 

urbana: Função Social da Cidade,17 Função Social da Propriedade18 e a Gestão democrática e 

                                                             
17 Art. 7º. As funções sociais da cidade, compreendido todo o território do Município de Miracema, 

correspondem ao direito à cidade para todos, o que compreende os direitos à terra urbanizada, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infra-estrutura e serviços públicos, ao transporte coletivo, ao ambiente ecologicamente 

equilibrado para as presentes e futuras gerações, ao desenvolvimento humano, à mobilidade urbana e 

acessibilidade, ao trabalho, à cultura e ao lazer. 
18 Art. 8º. A propriedade imobiliária cumpre sua função social quando, respeitadas as funções sociais da cidade, 

for utilizada para: I. Habitação, especialmente Habitação de Interesse Social; II. Atividades econômicas 

geradoras de emprego e renda; III. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; IV. Preservação do patrimônio cultural; V. Favorecer o bem-estar da população e o combate ao 

desequilíbrio de renda; VI. Promover a distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma 

equilibrada em relação à infraestrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar 

ociosidade e sobrecarga dos investimentos coletivos. 
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participativa19. A partir desses, são definidos os princípios e prioridades do PDPM (ver Anexo 

I) 

Já o Título II – Das Políticas Públicas – são divididos em capítulos as Políticas 

Setoriais (Sociais, Cultura e Turismo, Meio Ambiente, Habitação, Educação, Saúde, 

Assistência Social e Segurança Pública). Conforme apresentamos anteriormente, a estrutura 

dos textos segue, em geral, a seguinte ordem: Prioridades, Diretrizes e Ações Emergenciais. 

Dependendo do seguimento, os capítulos são subdivididos em seções e subseções (observar 

Quadro 03).  

Observamos que o texto, por muitas vezes, se apresenta de maneira genérica, não 

especificando detalhes das macrodiretrizes apresentadas, o que acreditamos dificultar a 

aplicabilidade das propostas.  

O Título III – Da Ordenação Territorial, Urbana, Ambiental e Rural – percorre o 

mesmo caminho, entretanto, destacamos os capítulos que incorporam a dimensão ambiental, 

sendo eles o Capítulo II – Do Zoneamento e o Capítulo III – Das Áreas Especiais.  

No Capítulo II, são instituídas as regras gerais de uso e ocupação do solo para cada 

uma das macrozonas, zonas e áreas. A Figura 36 foi elaborada a partir da subdivisão 

estabelecida no Plano. Realçamos aqui a Macrozona de Conservação Ambiental, que será 

discutida na próxima seção.  

 

Figura 36: Esquema da divisão das Macrozonas 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Já o Capítulo III, define as áreas que “exigem tratamento especial na definição de 

parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo, podendo sobrepor-se ao zoneamento”. 

Essas áreas são classificadas em: Área Especiais de Interesse Social (AEIS); Área Especiais 

de Interesse Ambiental (AEIA); Área Especiais de Interesse Comercial (AEIC); Área 

                                                             
19 Art. 10º. A gestão da política urbana se fará de forma democrática, considerando imprescindível a participação 

dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e acompanhamento. 
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Especiais de Interesse do Patrimônio (AEIP); Área Especiais de Interesse de 

Desenvolvimento Sócio Econômico (AEIDSE).  

Entretanto, no PDPM não são definidas as identificações dessas áreas, bem como os 

parâmetros e delimitações. Essas resoluções foram atribuídas à elaboração de leis municipais 

posteriores, no prazo máximo de cinco anos. Cabe destacar, entretanto, que até o momento da 

pesquisa para essa dissertação não foram localizadas essas resoluções.  

No Título V – Instrumentos da Política Urbana – são apresentados um quantitativo 

expressivo de instrumentos20 entre eles: Plano Plurianual; Lei das Diretrizes Orçamentárias; 

Lei de Uso, Ocupação e parcelamento da Macrozona de Proteção Ambiental; Estudo Prévio 

de Impacto de Vizinhança; Licenciamento Ambiental; Zoneamento Ambiental [...].  

Observamos, entretanto, que a maior parte desses instrumentos foram apenas 

inseridos sem maiores definições ou consideração acerca da sua função.  

O Título VI – Da Gestão Democrática da Cidade – é criado o Sistema Municipal de 

Planejamento e Gestão, sendo ele composto pelo Conselho Municipal da Cidade; Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Urbano; Fórum da Cidade; Sistema de Informações 

Municipais. Nesse quesito, nos aprofundaremos na próxima sessão.  

O último Título (VII) – Das Disposições Gerais e Transitórias – são definidos 

diversos projetos de Lei que o Poder Público deveria elaborar no prazo de cinco anos. Sendo 

eles: I. Projeto de Lei do Plano Municipal de Habitação; II. Projeto de Lei do Plano de Gestão 

e Saneamento Ambiental; III. Projeto de Lei do Plano Diretor de Mobilidade Urbana; IV. 

Projeto de Lei do Plano de Preservação do Patrimônio Cultural de Miracema; V. Projeto de 

Lei revisando e complementando a legislação habitacional do Município; VI. Projeto de Lei 

das Zonas Especiais; VII. Projeto de Lei disciplinando os parâmetros para os Usos Geradores 

de Incômodo à Vizinhança; VIII. Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo; IX. Projeto de 

Lei delimitando áreas em que incidirá o Direito de Preferência; X. Projeto de Lei regulando o 

instrumento do Estudo de Impacto de Vizinhança. Ao final do PDPM é apresentada a lista de 

anexos com os mapas.  

Buscando compreender a articulação entre os instrumentos da política urbana 

constantes no Estatuto da Cidade e no Planejamento Urbano do Município de Miracema, 

elaboramos uma matriz expressa no Quadro 05. Para a elaboração desse quadro nos 

                                                             
20 Ver Anexo I, p. 27. 
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fundamentamos na Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE (2015)21 e o que foi 

identificado no PDPM a partir de nossa análise.  

Quadro 06: Estatuto da Cidade e Plano Diretor 

ESTATUTO DA CIDADE - CAPÍTULO II MIRACEMA 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 
Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

IBGE 2015 
Instrumentos 

identificados no 
PD 2006 

III – planejamento municipal, em especial: 

a) plano diretor; Sim    

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; Sim   

c) zoneamento ambiental;  Sim    

d) plano plurianual;     

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;     

f) gestão orçamentária participativa;     

g) planos, programas e projetos setoriais;     

h) planos de desenvolvimento econômico e social;     

IV – institutos tributários e financeiros: 

a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU;     

b) contribuição de melhoria; Sim   

c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;     

V – institutos jurídicos e políticos: 

a) desapropriação;     

b) servidão administrativa; Sim   

c) limitações administrativas;     

d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; Sim   

e) instituição de unidades de conservação; Sim   

f) instituição de zonas especiais de interesse social; Não   

g) concessão de direito real de uso;     

h) concessão de uso especial para fins de moradia; Não   

i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
 

  

j) usucapião especial de imóvel urbano; Não   

l) direito de superfície; Não   

m) direito de preempção; 
 

  

n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; Não   

o) transferência do direito de construir; 
 

  

p) operações urbanas consorciadas; Não   

q) regularização fundiária; Não   

r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais 
menos favorecidos; 

 
  

s) referendo popular e plebiscito; 
 

  

t) demarcação urbanística para fins de regularização fundiária;  

 
  

u) legitimação de posse.  Não   

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). Não  EIV 
     

 

 

LEGENDA 

Respondido com "Não"   
Respondido com "Sim"   

Instrumento somente enunciado no PDPM 2006   
Instrumento com capítulo específico no PDPM  2006   

Fonte: Elaboração Própria 

                                                             
21 Segundo o IBGE: “A Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Munic efetua, periodicamente, um 

levantamento pormenorizado de informações sobre a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das instituições 

públicas municipais, em especial a prefeitura, compreendendo, também, diferentes políticas e setores que 

envolvem o governo municipal e a municipalidade. ” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art78
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Para a elaboração desse quadro tivemos como fundamento os instrumentos da 

política urbana definidos no EC dispostos na primeira coluna. Os elementos marcados na 

segunda coluna representam o que foi questionado na pesquisa do IBGE, sendo em azul os 

instrumentos respondidos como implementados na gestão do município e em cinza, os que 

não foram.  

Apesar da relevância da pesquisa, buscamos compreender, através do texto do 

PDPM, como foram articulados os instrumentos do EC em sua formulação. Nesse sentido, na 

segunda coluna, a cor mais forte no quadro representa os instrumentos que foram 

contemplados com capítulos e direcionamento específicos na Lei. Os quadros em rosa claro 

demarcam aqueles instrumentos que foram somente enunciados no Art 134. 

Na interpretação desse quadro observamos algumas discordâncias. Por exemplo, os 

instrumentos direito de superfície, outorga onerosa do direito de construir e de alteração de 

uso e operações consorciadas foram respondidas como não constantes na política urbana do 

munícipio, entretanto, no PDPM constatamos que esses instrumentos foram definidos com 

capítulos específicos. Não houve tempo hábil para investigar o porquê dessas 

incompatibilidades, o que poderá ser aprofundando em novos estudos.     

 

3.2 A Participação Popular  

 

A participação popular foi consagrada no Estatuto da Cidade (2001) como um dos 

princípios básicos para a formulação dos Planos Diretores. Nesse sentindo, o Plano Diretor 

Participativo de Miracema (Lei Complementar Nº1129, de 07 de outubro de 2006) em seu 

preâmbulo destaca que a referida Lei foi promulgada após 

 

 

a realização de 14 reuniões e oficinas nas comunidades e bairros do Município, uma 

oficina geral municipal, uma oficina regional, 7 reuniões de leitura da minuta de 

projeto de lei nos bairros e comunidades, 1 reunião com lideranças de associações 

bairro, 2 reuniões com professores e técnicos de saúde, 1 reunião com o conjunto 

dos conselheiros municipais, 2 audiências públicas para aprovação da minuta de 

projeto de lei, 2 reuniões conjuntas dos secretários de governo e vereadores, 

realizados mapeamentos pelas equipes técnicas das secretarias de governo, feita 

análise e avaliação do Plano Diretor do Município de Miracema, Lei nº795, 

promulgada em 14/10/1999, ouvidos e colhidos os anseios de nossa população.  

 

 

O artigo desenvolvido por Filho e Gomes (2006), que foram membros da equipe 

responsável pela elaboração PDPM, retrata a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

do Plano. Para o tema desta subsecção destacamos a leitura comunitária para implementar a 
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participação popular e a leitura técnica. Em relação à participação popular, os autores 

informam que foram utilizados diferentes meios de divulgação e convite a população.  

 

 

Vários meios foram utilizados para convidar e sensibilizar a população a comparecer 

às reuniões: visitas às lideranças de bairro, notícias no rádio, matéria nos jornais 

locais, carros de som percorrendo as ruas avisando das reuniões, entrega de 

certificados etc. A estratégia que mais deu certo se deveu à ausência de cinemas na 

cidade e foi a seguinte: convidava-se a população para assistir um filme em telão e 

com muitos comparecendo, iniciava-se o filme e, na metade da projeção, o filme era 

interrompido e iniciava-se a reunião, prometendo-se para logo depois a continuação 

do filme. (FILHO; GOMES, 2006, p. 9) 

 

 

 Em pesquisa de cunho hemerográfico ratificamos a citação anterior no sentido de que 

foi encontrado, nos dois principais jornais em circulação no município (Jornal Porta-Voz e 

Dois Estados), informes sobre a elaboração do PD e a importância da participação popular. A 

primeira chamada (Figura 37) foi publicada no mês de junho de 2006. 

 

Figura 37: Informe Publicitário  

 
Fonte: Jornal Dois Estados 30/06/2006 

 

Nessa chamada destacamos o realce da palavra participativo e a presença de 

questionamentos de caráter ambiental, onde duas das quatro perguntas de direcionamento do 

Plano foram referentes as áreas naturais para preservação e acerca de nascentes. Na entrevista 

com o ex-prefeito, questionamos o porquê desse enfoque e foi esclarecido que a questão 

ambiental era a filosofia do partido (Partido Verde). 

Por meio do material recolhido, constatamos que as reuniões dos bairros tiveram 

início no dia 19 de abril de 2006 e foram finalizadas em meados de julho. No quadro 05 

observamos a cronologia das reuniões, os locais e a população foco de cada encontro.  
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Quadro 07: Estrutura das reuniões do Plano Diretor Participativo de Miracema 

REUNIÕES PDPM 

Data Local Bairros 

19/04/2006 CIEP 267 Vila Nova e Vila José de Carvalho 

26/04/2006 E.M. Cap. João Bueno  Rodagem e Pontilhão do Rosa 

10/05/2006 Anfiteatro  Hospital e Viradouro 

17/05/2006 E.M. Solange Moreira Centro, Vale do Cedro e Centro Redentor 

24/05/2006 Trailer do Rogério Caloy e Vista Alegre 

31/05/2006 Salão do Baiano Jove e Jardim Beverly 

07/06/2006 E.E. Prudente de Moraes Santa Teresa e Boa Vista 

14/06/2006 Quadra da CEHAB Cehab e Cruzeiro 

21/06/2006 E.M. Homero Linhares N. Sr.ª de Fátima e N. Sr.ª Aparecida 

28/06/2006 E.M. Assed João Distrito de Paraíso do Tobias 

05/07/2006 E.E. Silvestre Mercante Distrito de Venda das Flores 

12/07/2006 E.M. Francisco Benedito Comunidade de Areias 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Atentas as atas dessas reuniões, destacamos as seguintes reinvindicações: Preservação 

de nascentes e reflorestamento de áreas; Construção/reforma de equipamentos urbanos; 

Construção de muros de contenção; Galerias para água pluviais e redes de esgoto; 

Legalização das edificações às margens do Ribeirão Santo Antônio; Pavimentação de ruas; 

Ciclovias; Melhoramento das estradas vicinais; Remodelação no sistema viário; Creches; PSF 

(Posto Saúde da Família); Posto Policial; Regularização de loteamentos; Extensão de linha de 

ônibus, dentre outras. A Figura 38 apresenta um conjunto de imagens com o registro das 

reuniões dos bairros. 

  

Figura 38: Imagens das reuniões do P.D. 

 
Fonte: José Antônio Moreira (2017) 
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Filho e Gomes (2006) ressaltam as dificuldades encontradas durante o processo de 

elaboração. Apresentam problemas relacionadas a propostas redundantes, pouca participação 

dos secretários, conflitos internos, dificuldades com os mapas e a ausência de verbas.  

A análise realizada pelo estudo exploratório desenvolvido para esse trabalho, 

evidenciou que a maioria dos entrevistados confirmaram sua participação na elaboração do 

referido plano, mesmo que nem todos estivessem presentes em todas as reuniões. Ao serem 

interrogados sobre quais reuniões frequentaram, observou-se que foram principalmente as 

reuniões mais amplas.   

Nessa mesma lógica, a maioria dos entrevistados considerou satisfatória a divulgação 

dos encontros para participação, exceto um que relatou ter tomado conhecimento das reuniões 

praticamente no fim do processo. Tal entrevistado atribuiu essa falha as mídias utilizadas à 

época, em especial o rádio, já que o mesmo não tinha o costume de ouvir.  

Fato importante observado foi que quase todos os entrevistados consideraram que a 

participação não foi representativa de todos os segmentos da sociedade, conferindo a essa 

circunstância ao que consideraram “desinteresse” da população com esse tipo de atividade. 

Sobre esse questionamento, observamos que alguns entrevistados articularam a essa ausência 

a questão educacional, destacando a importância da aula da disciplina de Moral e Cívica (que 

não pertence mais no currículo escolar).  

Outra questão relevante foi que, quando perguntados se observavam no planejamento 

da cidade o direcionamento segundo as diretrizes estabelecidas no PDM de 2006, 

praticamente todos os entrevistados afirmaram que pouco observavam a aplicabilidade das 

diretrizes definidas.  

Contudo e de maneira geral, os entrevistados evidenciaram que o PDM significou um 

passo considerável para a construção da gestão democrática e demonstraram o interesse em 

participar da revisão do mesmo.  

Considerando  a relevância do Planejamento Urbano na gestão das cidades e na 

posição de que o Plano Diretor Municipal é um importante instrumento para o direcionamento 

democrático da gestão pública e para o processo de transformação das cidades, buscou-se 

compreender os aspectos referentes a participação popular no processo de elaboração do 

Plano Diretor do município de Miracema.  

Nesse sentindo, o estudo exploratório nos levou a uma consideração, que na 

elaboração do Plano Diretor de Miracema ocorreu participação popular, mas que essa 

participação ainda não atingiu uma representatividade satisfatória dos diferentes segmentos 

sociais. Tal constatação demonstra a distância do que Coutinho apresenta como definição de 
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democracia. Por sua vez, como apresentado por Dagnino e Maricato, os dados obtidos 

corroboram a dificuldade do exercício da participação civil em espaços que foram previstos 

para serem democráticos no planejamento urbano. 

 

3.3 A Questão Ambiental 

 

No Plano Diretor de 2006, o capítulo específico que aborda a questão ambiental, 

intitulado de Capítulo III – Do Meio Ambiente, faz parte do Título II – Das Políticas Públicas, 

conforme demonstrado anteriormente no Quadro 03. Assim, o capítulo é divido em três 

seções: I. Política Ambiental; II. Dos Recursos Hídricos e a Subseção I. Do abastecimento de 

Água; III. Saneamento 

Com organização semelhante dos outros capítulos, logo é apresentada a Seção I – 

Política Ambiental, que contém os Art. 35 (prioridades), Art. 36 (diretrizes) e Art. 37 (ações 

estratégicas).  

No Art. 35 são apontadas sete prioridades para as políticas públicas para o Meio 

Ambiente, sendo elas:  

 

 

I.Incorporar no processo de desenvolvimento da cidade a variante da 

sustentabilidade ambiental e o fortalecimento da capacidade de planejamento e de 

gestão democrática;  

II.Promover mudanças nos padrões de produção e de consumo, reduzindo custos e 

desperdícios e incentivar a adoção de hábitos, costumes, posturas, práticas sociais e 

econômicas que visem à proteção e recuperação do meio ambiente, através da 

educação ambiental formal e não formal;  

III.Proteger e recuperar o meio ambiente e a paisagem urbana e rural, preservar os 

ecossistemas naturais e as paisagens notáveis;  

IV.Ampliação da cobertura vegetal existentes, recuperando as áreas de preservação 

permanente e criando e implementando unidades de conservação e corredores 

florestais;  

V.Criar sistema de informações integrado sobre o meio ambiente;  

VI. Criar concursos municipais sobre temas ecológicos, incentivando, entre outros, o 

reaproveitamento de materiais, a reciclagem, a ecoeficiência energética e o 

reaproveitamento de águas;  

VII. Incentivar os sistemas agro-florestais. 

 

 

Observamos, nesse artigo, um direcionamento extremamente genérico, possível de 

ser utilizado em qualquer município. Nesse segmento, pesquisamos através de sites de buscas, 

alguns trechos desse capítulo e observamos que, em vários momentos, o Plano Diretor de 

Miracema possui fragmentos idênticos ou com palavras similares ao Plano Diretor do 

Município de Macaé (Lei Complementar 076/2006), por exemplo, conforme demonstrado no 

Quadro 07.  
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Quadro 08: Diretrizes Gerais - P.D. Miracema x P.D. Macaé 

PLANO DIRETOR MIRACEMA (2006) PLANO DIRETOR MACAÉ (2006) 

Art. 36. Constituem diretrizes gerais das políticas 
públicas para o Meio Ambiente: 
I. Impedir o uso indevido e a ocupação de áreas sujeitas 
à inundação, áreas de contenção de cheias e áreas de 
preservação permanente; 
II. Orientar e controlar o manejo do solo nas atividades 
agrícolas, prevenindo a poluição da água, do ar e a 
contaminação do solo e subsolo; 
III. Minimizar os impactos negativos das atividades de 
mineração e movimentos de terra e exigir aplicação de 
medidas mitigadoras e compensatórias de seus 
empreendedores; 
IV. Controlar as fontes de poluição sonora criando 
procedimentos para controlar o ruído difuso e 
desenvolver campanhas para esclarecer a população 
quanto à emissão de ruídos; 
V. Atuar em sintonia com as políticas de zoneamento, 
uso e ocupação do solo, visando, em especial a 
implantação de corredores ecológicos rurais e urbanos; 
VI. Garantir a participação da população na elaboração e 
implementação das políticas ambientais, dentre outras 
formas, através do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, de 
forma democrática paritária e representativa; 
VII. Promover a fiscalização preventiva como instrumento 
de reversão e prevenção de invasões em áreas de 
preservação naturais protegidas; 
VIII. Promover educação ambiental, nos níveis formal e 
não formal no processo de gestão ambiental do 
Município. 

  

Art. 67 - Constituem diretrizes gerais das políticas 

públicas para o Meio Ambiente:  
I - aplicar os instrumentos de gestão ambiental previstos 

no Código Municipal de Meio Ambiente e outros 

estabelecidos na legislação vigente;  

II - controlar e ou impedir o uso indevido e a ocupação 

de áreas sujeitas à inundação, áreas de contenção de 

cheias e áreas de preservação permanente;  
III - ampliar as áreas permeáveis no território do 

Município;  

IV - orientar e controlar o manejo do solo nas 

atividades agrícolas;  
V - minimizar os impactos negativos das atividades de 

mineração e movimentos de terra e exigir aplicação de 

medidas mitigadoras e compensatórias de seus 

empreendedores;  
VI - prevenir a poluição da água, do ar e a contaminação 

do solo e subsolo; VII - definir metas de redução da 

poluição, em especial as oriundas da indústria do petróleo;  

VIII - implementar o controle sobre a circulação, trânsito e 

transporte de produtos tóxicos e perigosos;  

IX - controlar as fontes de poluição sonora criando 

procedimentos para controlar o ruído difuso e 

desenvolver campanhas para esclarecer a população 

quanto à emissão de ruídos;  
X - atuar em sintonia com as políticas de zoneamento, 

uso e ocupação do solo, visando, em especial, à 

implantação de corredores ecológicos urbanos;  
XI - garantir a participação democrática, paritária e 

representativa da população na elaboração e 

implementação das políticas ambientais através do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e das conferências 

municipais de meio ambiente, dentre outras formas de 

participação;  

XII - promover a fiscalização e a educação ambiental 

como instrumento de reversão e prevenção de invasões em 

áreas de preservação ambiental;  

XIII - ampliar áreas verdes do Município, priorizando as 

áreas de interesse ambiental, indicadas no mapa 

esquemático 09 que faz parte integrante desta (...) 

XIV - compatibilizar Planos Regionais com os Planos de 

Bacia Hidrográfica, de Gerenciamento Costeiro e demais 

planos regionais, quando couber. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Em azul estão demarcados os fragmentos que são idênticos nos artigos desses dois 

Planos Diretores (Miracema e Macaé) e sublinhado os trechos similares. À medida que 

seguimos na análise do capítulo, percebemos que tal particularidade ocorre também nas ações 

estratégicas, bem como nas próximas seções e subseções, o que nos atenta para a elaboração 

de um instrumento com direcionamentos abrangentes visto que são municípios com 

características bastante distintas.  

Observadas tais considerações, apresentamos a síntese (Quadro 08) de como foi a 

abordagem ambiental no PDPM. 
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Quadro 09: Síntese da abordagem ambiental no PDPM  

SÍNTESE DA ABORDAGEM AMBIENTAL 

INDICADORES  
PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 

DE MIRACEMA (2006) 

Existência de diretrizes específica para a política de meio 
ambiente 

Sim. Capítulo III – Do Meio 
Ambiente 

Existência de tratamento específico de questões de caráter 
regional 

Pouca vinculação 

Articulação entre as diretrizes de meio ambiente e outras 
políticas setoriais  

Sim  

Definição de instrumentos específicos que visem à 
sustentabilidade ambiental 

Sim 

Existência de dispositivos restritivos à moradia de interesse 
social 

Sim 

Existência de metas e/ou propostas concretas e/ou 
espacializadas 

São propostas ações estratégicas 

Efetividade das propostas: auto aplicabilidade ou 
encaminhamento dos instrumentos via legislação específica 

Não 

Articulação intermunicipal e/ou com os níveis de governo 
estadual e federal 

Destaque no Programa Rio Rural  

Instituição de fundo específico de meio ambiente e de suas 
fontes de recurso 

Não 

Existência de vinculação ao orçamento municipal Não 

Existência de priorização de intervenções Sim* 

Definição dos instrumentos e mecanismos de participação e 
controle social  

Sim  

Fonte: Elaboração própria adaptado de COSTA, CAMPANTE, ARAÚJO (2010) 

  

Nesse contexto, destacamos que o PDPM aborda diretrizes específicas para a política 

de meio ambiente em seu Art. 36, que são 

 

I. Impedir o uso indevido e a ocupação de áreas sujeitas à inundação, áreas de 

contenção de cheias e áreas de preservação permanente; 

II. Orientar e controlar o manejo do solo nas atividades agrícolas, prevenindo a 

poluição da água, do ar e a contaminação do solo e subsolo; 

III. Minimizar os impactos negativos das atividades de mineração e movimentos de 

terra e exigir aplicação de medidas mitigadoras e compensatórias de seus 

empreendedores; 

IV. Controlar as fontes de poluição sonora criando procedimentos para controlar o 

ruído difuso e desenvolver campanhas para esclarecer a população quanto à emissão 

de ruídos; 

V. Atuar em sintonia com as políticas de zoneamento, uso e ocupação do solo, 

visando, em especial a implantação de corredores ecológicos rurais e urbanos; 

VI. Garantir a participação da população na elaboração e implementação das 

políticas ambientais, dentre outras formas, através do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, de forma democrática paritária e 

representativa; 



102 
 
 

VII. Promover a fiscalização preventiva como instrumento de reversão e prevenção 

de invasões em áreas de preservação naturais protegidas; 

VIII. Promover educação ambiental, nos níveis formal e não formal no processo de 

gestão ambiental do Município. 

 

Foi possível observar que as diretrizes têm caráter genérico e diversificado, 

privilegiando elementos de controle, uso e manejo do solo em relação à poluição, desastres 

ambientais, dentre outros. Destaca-se também a introdução do debate democrático no 

planejamento e gestão ambiental, a promoção da fiscalização e educação ambiental.  

Apresenta alguma vinculação em relação à existência de tratamento específico de 

questões de caráter regional no direcionamento aos recursos hídricos, especificamente no 

tocante a Bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Foi verificado também a articulação 

regional na promoção do Plano Regional de Saúde, objetivando a parceria com municípios da 

Região Noroeste, o Estado e a União.  

Observamos articulação entre as diretrizes de meio ambiente e outras políticas 

setoriais, notadamente com as políticas de zoneamento e uso e ocupação do solo. Nesse 

segmento constatamos que existe uma preocupação em relação à questão ambiental. Assim, é 

definido, por exemplo, a Macrozona de Conservação Ambiental (subdividida em Zona de 

Preservação Permanente, Zona Destinada à Criação de Unidades de Conservação e de 

Corredores Florestais, Zona de Recuperação Ambiental e Zona de Atividades Econômicas de 

Uso Sustentável) e a Área Especial de Interesse Ambiental (AEIA) no entanto, essas zonas e 

áreas não foram definidas espacialmente em mapas o que dificulta a sua implementação.   

Nesse mesmo contexto e em relação ao próximo indicador, observamos que o PDPM 

apresenta instrumentos específicos que visam à sustentabilidade ambiental, entre eles o 

Macrozoneamento de Conservação Ambiental, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e o 

Licenciamento Ambiental.  

Destacamos ainda que o PDPM possui dispositivos restritivos à moradia de Interesse 

Social, em especial no Art. 50 do Capítulo IV – Da Política Habitacional que tem, dentre suas 

diretrizes, os seguintes direcionamentos:  

 

VI. Impedir ocupações irregulares em Áreas de Proteção e Recuperação de 

Mananciais e em todo o restante do território municipal; 

VII. Inibir o adensamento e a ampliação dos núcleos habitacionais não 

urbanizados ou semi-estruturados; 

[...] 

X. Recuperar ambientalmente as áreas legalmente protegidas ocupadas por 

moradias, não passíveis de urbanização e de regularização fundiária; 
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Como solução para essas restrições, o plano apresenta direcionamentos para 

desenvolvimento de programas e projetos que possibilitem o acesso à moradia para essas 

populações.  

Em relação à existência de metas e/ou propostas concretas e/ou espacializadas, 

destacamos a definição das ações estratégicas, visto que essas possuem um caráter mais 

objetivo.  

No tocante à Efetividade das propostas: auto aplicabilidade ou encaminhamento dos 

instrumentos via legislação específica, ou seja, sem necessidade de legislação complementar, 

observamos que o PDPM, via de regra, não atende a esse parâmetro, visto que os 

direcionados, por si só, não corroboram para a sua efetividade.  

Sobre a possível Articulação intermunicipal e/ou com os níveis de governo estadual e 

federal, o instrumento em análise tem como destaque questões relacionadas com o Projeto 

Rio Rural de Gerenciamento Integrado de Agroecossistemas em Microbacias Hidrográficas 

do Norte-Noroeste Fluminense.  

No texto do PDPM não foi identificado a Instituição de fundo específico de meio 

ambiente e de suas fontes de recurso, contudo, salientamos que existe o FUMMAM (Fundo 

Municipal de Meio Ambiente) estabelecido no Código Ambiental no ano de 2012. Segundo o 

Art. 60 do referido código, esse fundo possui natureza contábil especial, tem a finalidade de 

apoiar, em caráter suplementar, a implementação de projetos ou atividades necessárias à 

preservação, conservação, recuperação e controle do meio ambiente e melhorias da qualidade 

de vida no município. 

Quanto à abordagem ambiental, não foi identificado o PDPM a Existência de 

vinculação ao orçamento municipal, visto que não são apresentadas diretrizes de destinação 

de recursos e tampouco a definição de percentuais.  

 Em relação à existência de priorização de intervenções* de cunho ambiental 

avaliamos que são apontadas prioridades da política ambiental, mas sem priorização de 

investimento.  

Já no tocante a instrumentos e mecanismos de participação social, realçamos a 

definição de elementos como o Conselho Municipal da Cidade (até hoje não implementado) e 

o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) com participação em audiência pública.  

Em observância aos resultados obtidos no trabalho que realizou a avaliação qualitativa 

de Planos Diretores em todo o Brasil (Junior e Montandon, 2011) destacamos que, em relação 

à análise do Estado do Rio de Janeiro – onde o universo analisado foi de vinte e oito 
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municípios e que, ao que tudo indica, não contemplou o município em estudo nesse trabalho – 

em diversos momentos, foram verificadas consonâncias.  

Nesse contexto, realçamos a similaridade dos resultados obtidos nesse trabalho 

especialmente com relação à existência de diretrizes genéricas e semelhantes à PDs de outros 

municípios para a política de meio ambiente e na definição de instrumentos que não são 

autoaplicáveis e que necessitam de regulamentação através de lei específica.  

Acrescentamos que, no item de indicadores de conteúdo relativo a existência de 

dispositivos restritivos à moradia de interesse social, foi apenas verificado em três planos 

(Queimados, Seropédica e Campos). Assim, realçamos que, caso Miracema tivesse sido 

analisado, estaria entre os poucos planos que contemplam esse conteúdo.  

Para além desses parâmetros de análise, durante nosso estudo, um elemento que 

chamou nossa atenção foi em relação aos anexos do PDPM (Art. 198). Esses anexos são 

referentes aos mapas, que possuem, em geral, o propósito de complementar as informações 

textuais do Plano.  

Nesse sentido, ressaltamos que os mapas do Plano estão disponíveis na Câmara 

Municipal de Miracema, impressos no tamanho A3 (420x297 mm) e colados em um papel 

mais espesso e que alguns dos mapas listados no PDPM não foram encontrados. 

Dentre os mapas não encontrados, estão os mapas que mais poderiam incorporar 

elementos nesse trabalho que são os seguintes mapas: Mapa da Zona Destina à Criação de 

Unidades de Conservação e de Corredores Florestais; Mapa da Zona de Recuperação 

Ambiental; Mapa da Zona de Atividades Econômicas de Uso Sustentável; Mapa da Zona de 

Produção agropecuária; Mapa da Zona de Extração Mineral e Vegetal; Mapa da Zona de 

Recuperação Agrária; 

Apesar dessas lacunas, o mapa a seguir (Figura 39) apresenta algumas delimitações 

em relação à “área de preservação ambiental” (em verde escuro).  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 39: Mapa do Plano Diretor – Zonas e Áreas 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Miracema 



Essa demarcação, no entanto, abrange somente áreas de mata remanescentes, não 

delimitando, por exemplo, a margem de proteção obrigatória dos córregos d’água e demais 

potenciais áreas de preservação ambiental. 

A partir dessas ponderações, seguimos no aprofundamento em relação as ações 

estratégicas estabelecidas no capítulo do Meio Ambiente. Definimos esse direcionamento no 

entendimento de que “as ações estratégicas são aquelas ações consideradas necessárias para 

tornar o Plano Diretor e terão até quatro anos do início da vigência do presente Plano Diretor 

para o desenvolvimento das ações previstas e proposição de ações para o próximo período” 

(PDPM, 2006, p. 2) Vale destacar que, as ponderações aqui apresentadas foram baseadas nas 

entrevistas, com destaque para as respostas do questionário enviado à Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente.  

Assim, a primeira ação estratégica das políticas públicas para o Meio Ambiente (Art. 

37) definida é estabelecer zoneamento ambiental compatível com as diretrizes para ocupação 

do solo. No decorrer dessa pesquisa não conseguimos identificar um zoneamento ambiental 

do território do município, entretanto representantes da Secretaria de Meio Ambiente 

apontaram que existe a necessidade de elaboração para contribuir na gestão ambiental.  

A segunda ação estratégica é ampliar coberturas vegetais do Município, através de 

programas específicos. Sobre esse direcionamento, foi questionado na entrevista se, durante o 

tempo decorrido desde a promulgação do P.D., conseguiu-se ampliar as coberturas vegetais e 

foi informado que sim, passando de aproximadamente 14% (quatorze por cento) em 2002 

para 18% (dezoito por cento) nos dias atuais. Fomos advertidos, entretanto, que essa 

ampliação é fruto do abandono de terras e consequente regeneração natural das matas. 

O próximo direcionamento é implantar corredores ecológicos ligando unidades de 

conservação federais e estaduais e as municipais que vierem a ser criadas e fragmentos de 

vegetação, buscando viabilidade técnica e econômica através de parcerias e medidas 

compensatórias de empreendimentos potencialmente poluidores. Em relação à essa ação, foi 

esclarecido que, em 2018, o município adquiriu áreas que possibilitaram a ampliação da área 

da unidade de conservação na categoria de proteção integral – REVIS22 da Ventania com o 

intuito da criação de corredores ecológicos. Essa área faz parte da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica.  

No tocante a elaborar e implementar programa de recuperação de áreas degradadas 

foi sucintamente respondido que não foi feito. Já em relação a elaborar e implementar 

                                                             
22 REVIS – Refúgio de Vida Silvestre 
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programas de gerenciamento integrado de agro-ecossistemas em microbacias, foi esclarecido 

que tal direcionamento foi efetivado pela EMATER através do programa Rio Rural23.  

Em referência a elaborar o diagnóstico ambiental do município a fim de subsidiar as 

políticas públicas, a informação é que não foi realizado. Destacamos, no entanto, que o 

PMCRMA, elaborado em 2015, apresenta elementos de diagnóstico ambiental. 

Quanto a implementar o Licenciamento Ambiental Municipal como procedimento 

administrativo, observamos que foi concretizado. 

Acerca da seção II – Dos recursos hídricos, foi informado que em relação à indicação 

elaborar e implementar programa de recuperação das matas de nascente e ciliar, foi 

identificado o projeto produtor de águas, com recursos da SEAPEC, que prevê o pagamento 

por serviços ambientais aos produtores rurais que implementarem projetos de recuperação e 

proteção das nascentes.  

Segundo informações da Secretaria, as ações estratégicas identificar e propor 

mecanismos de controle e armazenamento das águas em épocas de cheia e participar e 

incentivar os consórcios intermunicipais com objetivos de preservação do meio ambiente não 

foram efetivadas.  

Para as ações da subseção I – Do Sistema de Abastecimento de Água, sendo elas: 

estimular a captação de águas pluviais para utilização em atividades que não impliquem em 

água de consumo humano, implantar programa integrado de monitoramento da qualidade de 

água em articulação com os diversos níveis de governo, e criar sistema de controle e 

fiscalização dos recursos hídricos, que garantam a auto-sustentabilidade local foi constatado 

que não foram concretizadas até momento da realização da pesquisa.  

Na seção III – Saneamento, não são definidas ações estratégicas. Entretanto, em seu 

Art. 47, é determinado que para alcançar o objetivo de promoção do saneamento ambiental 

integrado deverá ser elaborado um plano de gestão e saneamento ambiental, que, como grande 

parte das demais ações, não foi efetivado.  

Apesar do PDPM não indicar diretrizes no que diz respeito ao Conselho de Meio 

Ambiente, foi observado que o COMMAM foi criado pela Lei Municipal n° 1362, de 09 de 

junho de 2011. Segundo o Art. 58 do Código “é um órgão colegiado normativo, consultivo e 

deliberativo, de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, no âmbito de sua 

competência, sobre as questões ambientais propostas neste Código Ambiental e demais leis 

                                                             
23 O Rio Rural é um programa de desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas executado 

pela Superintendência de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio 

de Janeiro (SEAPEC), o Rio Rural possui financiamento do Banco Mundial e apoio da Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).  
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correlatas do Município de Miracema.” Verificou-se, no decorrer das entrevistas, que o 

Conselho segue – principalmente - os direcionamentos do Código Ambiental.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A construção do espaço urbano baseada em um ideal de progresso e crescimento 

fundamentado quase que exclusivamente no âmbito econômico desencadeou a consolidação 

de cidades desordenadas, mal aproveitadas e com graves problemas ambientais.  

Com o passar do tempo e com o reconhecimento do papel do planejamento urbano na 

construção de um desenvolvimento que incorpore a necessidade de articulação entre 

diferentes esferas (social, econômica, política e ambiental), novos parâmetros de analise 

foram incorporados.    

Nesse caminho e alicerçado na concepção da sustentabilidade urbana (termo 

recorrente no campo) averiguamos o papel basilar do planejamento urbano na promoção da 

preservação e proteção do meio ambiente. Deste modo, observamos a necessidade de repensar 

a questão ambiental na produção e notadamente na reprodução do espaço urbano. 

A partir desse caminho, buscamos analisar a questão ambiental no planejamento 

urbano por meio da identificação de preceitos referentes a temática ambiental estabelecidos 

no Plano Diretor, no entendimento de que o mesmo é o instrumento básico e primordial da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana municipal. 

Para tanto, partimos do pressuposto metodológico do estudo de caso do Município de 

Miracema, no Estado do Rio de Janeiro. Vale destacar que a produção acadêmica acerca do 

município é bastante restrita. Assim, este trabalho buscou contribuir para o enriquecimento da 

história através da análise do processo de produção do espaço urbano desse território. 

Nesse contexto, observamos que Miracema, como grande parte dos municípios 

brasileiros, demorou a incorporar elementos do planejamento urbano na definição do 

crescimento e que, especialmente as questões ambientais foram identificadas de maneira sutil 

e acanhada em diferentes momentos do processo de formação do município, sendo que o 

Plano Diretor de 1999 e o de 2006 foram os que incluíram diretrizes mais evidentes a elas 

correlacionadas. 

Observamos, entretanto, que essas diretrizes são por diversas vezes genéricas, o que 

foi ratificado por meio do paralelo desenvolvido com o Plano Diretor de Macaé. Miracema e 

Macaé, cidades essas com características bastantes distintas, possuem direcionamentos 

parecidos.  

Incontestavelmente que o objetivo dos Planos Diretores deverá ser o mesmo, ou seja, 

fundamentado nas orientações da CF e do EC. No entanto, o que questionamos é a construção 

de direcionamentos comuns que não alcançam as particularidades e potencialidades de cada 
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município. Nesse sentido, constatamos a deficiência de políticas públicas urbanas e 

ambientais que se alinhem com as necessidades reais que o espaço requer.  

Como consequência desse cenário, observamos a dificuldade de implementação e 

efetividade das ações definidas no instrumento de 2006. Passados mais de onze anos, 

constatamos que não muito foi efetivado em relação à questão ambiental e assim, observamos 

pouca expressividade do instrumento no desenvolvimento e no controle da expansão urbana 

no município. 

Em caminho simultâneo, analisamos uma vertente complementar, mas de valor 

significativo para uma melhor compreensão desse trabalho, que foi a participação popular na 

elaboração do Plano, princípio esse atribuído pela Constituição Cidadã de 1988 e legitimada 

pelo EC.  Nesse contexto, observamos que, apesar do PDPM de 2006 ter contado com a 

participação popular, essa participação foi embrionária. 

Na crença da importância da participação popular na implementação das políticas 

urbanas e ambientais, ratificamos o pensamento de Garcez e Carmello (2017, p. 140) de que 

“o direito a cidade sustentável somente será viabilizado quando a população se envolver nos 

processos decisórios acerca de conflitos ambientais urbanos, visando ao desenvolvimento 

sustentável do Município”. 

Destacamos que o maior obstáculo encontrado durante a elaboração do trabalho foi 

referente à insuficiência de informações e de trabalhos já desenvolvidos sobre o município. 

Assim, foi necessário pesquisar em diferentes instituições e articular as informações 

adquiridas o que demandou um tempo expressivo.  

Cientes de que os temas urbanos são processos complexos e que estão sempre em 

continuidade, esperamos que esse trabalho seja disseminador da importância do planejamento 

urbano na valorização, recuperação e proteção ambiental, representando um ponto de partida 

para novos trabalhos e projetos que visem à qualidade de vida e o bem-estar de todos nós.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
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A QUESTÃO AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO URBANO  

NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ 

 

Júlia Maia Lima 

Orientadora: Antenora Maria da Mata Siqueira 

 

ENTREVISTA  

 (Prefeito – Ano de 2006) 

 

Roteiro base 

 

1. Como foi o processo de elaboração do Plano Diretor de 2006? 

2. Porque foi chamado de participativo? 

3. No que diz respeito a participação popular, acredita que a população conseguiu 

compreender a importância dessa construção democrática? 

4. Quem de representante popular participou? 

5. Ainda em relação à participação popular, quais foram as reinvindicações mais 

recorrentes? 

6. No decorrer das discussões, reuniões técnicas e públicas, quais foram os temas mais 

debatidos? 

7. Nos informes publicitários para a elaboração do P.D. de 2006, nos chamou atenção a 

forte presença da dimensão ambiental. Tal particularidade se deve a alguma 

preocupação específica do seu governo?    

8. Foi criado o Conselho Municipal da Cidade? 

9. Hoje, passados mais de dez anos, como olha para o P.D. de 2006?  

10. O que dele foi implantado? 

11. O que não foi implantado se deveu a que? 

12. Sabemos que o prazo de revisão já foi expirado. Em sua análise, quais os principais 

aspectos que deverão ser reanalisados ou incorporados no novo P.D.? 
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A QUESTÃO AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO URBANO  

NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ 

 

Júlia Maia Lima 

Orientadora: Antenora Maria da Mata Siqueira 

 

ENTREVISTA  

Secretário de Meio Ambiente (Gestão atual) 

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

 

1. Participou do processo de elaboração do Plano Diretor Participativo de 2006? Qual a 

sua análise sobre esse instrumento do planejamento urbano municipal? 

2. O P.D. define algumas diretrizes, prioridades e ações estratégicas para a Política de 

Meio Ambiente. Acredita que esses direcionamentos condizem com as necessidades 

do município? 

3. Como funciona o processo de implementação de tais direcionamentos? 

4. Existe zoneamento ambiental? Ele é compatível com as diretrizes para ocupação do 

solo? 

5. Nesse tempo decorrido desde a promulgação do P.D. conseguiu-se ampliar as 

coberturas vegetais do Município? Se sim, por programas específicos? 

6. Foi implantando corredores ecológicos ligando unidades de conservação federais e 

estaduais ou municipais? 

7. Foi elaborado e implementado programas de recuperação de áreas degradadas? 

8. Foi elaborado e implementado programas de gerenciamento integrado de 

agroecossistemas em microbacias? 

9. Foi elaborado o Diagnóstico Ambiental do Município do Município com a fim de 

subsidiar as políticas públicas ambientais? 

10. Foi implementado o Licenciamento Ambiental Municipal como procedimento 

administrativo?  

11. Existem programas de recuperação das matas de nascente e ciliar? 

12. Existem projetos para controle e armazenamento das águas em época de cheia? 

13.  Existem consórcios intermunicipais que objetivem a preservação do meio ambiente? 

14. É estimulada a captação de águas pluviais para utilização em atividades que não 

impliquem em água para o consumo humano? Como? 

15. Existe programa integrado de monitoramento da qualidade da água? 
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16. Existem sistemas de controle e fiscalização dos recursos hídricos que garantam a auto 

sustentabilidade local? 

17. Foi elaborado o Plano de Gestão e Saneamento Ambiental? 

18. Hoje, passados mais de dez anos, como olha para o P.D. de 2006? Acredita que ele 

representa as necessidades e que possibilita o pleno desenvolvimento e a expansão 

urbana do município? 

19. Sabemos que o prazo de revisão já foi expirado. Em sua análise, quais os principais 

aspectos que deverão ser reanalisados ou incorporados no P.D.? 

Conselho municipal do Meio Ambiente 

20. Como foi o processo de estruturação do Conselho Municipal do Meio Ambiente? 

21. De maneira resumida, poderia explicar como funciona a atuação do Conselho? 

22. O Conselho acompanha a implementação do P.D., analisando e deliberando sobre 

questões relativas à sua aplicação? 

23. O Conselho delibera e emite pareceres sobre propostas de alteração do P.D.? 

24. O Conselho acompanha a execução de planos e projetos de interesse ambiental? 

25. Existe um Fundo administrado pelo Conselho de Meio Ambiente? Se sim, como 

funciona? E quais os projetos já foram executados? 
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A QUESTÃO AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO URBANO  

NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ 

 

Júlia Maia Lima 

Orientadora: Antenora Maria da Mata Siqueira 

 

ENTREVISTA  

Representante da Sociedade Civil  

Representante da EMATER 

Assessor Superior do Prefeito (2006) 

 

 

Roteiro base 

 

1. Como foi a sua participação no processo de elaboração do Plano Diretor de 2006? 

2. Ele foi participativo? 

3. Como eram as reuniões e audiências públicas?  

4. No que diz respeito a participação popular, acredita que a população conseguiu 

compreender a importância dessa construção democrática? 

5. Acredita que a metodologia utilizada incentivava a participação popular? 

6. Ainda em relação à participação popular, quais foram as reinvindicações mais 

recorrentes? 

7. No decorrer das discussões, quais foram os temas mais conflituosos? 

8. Hoje, passados mais de dez anos, como olha para o P.D. de 2006?  

9. O que foi feito do planejado? 

10. Sabemos que o prazo de revisão já foi expirado. Em sua análise, quais os principais 

aspectos que deverão ser reanalisados ou incorporados no P.D.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 
 

A QUESTÃO AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO URBANO  

NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ 

 

Júlia Maia Lima 

Orientadora: Antenora Maria da Mata Siqueira 

 

ENTREVISTA  

Secretário de Planejamento da gestão atual 

 

Roteiro base 

 

1. Participou do Processo de Elaboração do P.D. de 2006? 

2. Se sim, como foi essa participação? Se não, como foi o contato com esse instrumento? 

3. Como funciona a atuação da Secretaria de Planejamento em relação às diretrizes do 

P.D.? 

4. O Plano Diretor é consultado regularmente na gestão do município? (Outras 

secretarias)  

5. Se sim, como? Se não, por que não? 

6. Hoje, passados mais de dez anos da elaboração desse instrumento, como olha para o 

P.D. de 2006?  

7. Observa no município a efetividade das diretrizes? 

8. O que não foi implantado se deveu a que? 

9. Sabemos que o prazo de revisão já foi expirado. Em sua análise, quais os principais 

aspectos que deverão ser reanalisados ou incorporados no novo P.D.? 

10. Como está o processo de revisão do plano? 
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A QUESTÃO AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO URBANO  

NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ 

 

Júlia Maia Lima 

Orientadora: Antenora Maria da Mata Siqueira 

  

ENTREVISTA  

Representante da Sociedade Civil 

Integrante do Conselho de Meio Ambiente 

 

Roteiro base 

 

1. Participou do Processo de Elaboração do P.D. de 2006? 

2. Se sim, como foi essa participação? Se não, como foi o contato com esse instrumento? 

3. No que diz respeito a participação popular, acredita que a população conseguiu 

compreender a importância dessa construção democrática? 

4. Como são as reuniões do Conselho de Meio Ambiente? 

5. Como funciona a atuação do Conselho de Meio Ambiente em relação às diretrizes do 

P.D.? 

1. Observa no município a efetividade das diretrizes? 

2. Hoje, passados mais de dez anos da elaboração desse instrumento, como olha para o 

P.D. de 2006?  

3. Sabemos que o prazo de revisão já foi expirado. Em sua análise, quais os principais 

aspectos que deverão ser reanalisados ou incorporados no novo P.D.? 
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APÊNDICE B – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 
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Universidade Federal Fluminense 
Mestrado em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas 

 
Pesquisador(a): Júlia Maia Lima 
Tema da Pesquisa: A questão ambiental no planejamento urbano no Município de Miracema/RJ 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está convidado (a) a participar da pesquisa intitulada “A QUESTÃO AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO 
URBANO NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ”, desenvolvida para elaboração de dissertação do curso de 
mestrado em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas da Universidade Federal 
Fluminense em Campos dos Goytacazes/RJ. Esta pesquisa tem por principal objetivo a identificação e 
análise da questão ambiental no planejamento urbano da cidade de Miracema, no noroeste do estado do 
Rio de Janeiro, investigando a dimensão ambiental na formulação do Plano Diretor.  
Sua participação não é obrigatória e ocorrerá através de entrevistas, fornecendo informações referentes à 
temática destacada anteriormente. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 
Universidade Federal Fluminense. As informações obtidas através da pesquisa serão confidenciais e seu 
arquivamento será feito pelo pesquisador do projeto. 
Os dados coletados serão analisados e poderão ser publicados de modo a propiciar um processo de 
divulgação e debate dos resultados obtidos. Esta divulgação não ameaçará o sigilo das informações, uma 
vez que ocorrerá de forma, predominantemente, agregada ou recorrerá a nomes fictícios. Somente serão 
identificados os sujeitos que manifestarem sua autorização neste sentido, o mesmo ocorrendo com 
imagens pessoais, registradas através de fotos e/ou filmagens. Uma cópia do relatório final da pesquisa 
ficará disponível na instituição. Você receberá uma cópia deste termo e poderá esclarecer qualquer 
dúvida com o próprio pesquisador. 
 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Declaro que entendi a proposta da pesquisa e aceito participar da mesma. Esclareço também que: 
[   ] Permito   [   ] Não permito – a referência a meu nome com um dos sujeitos pesquisados 
[  ] Permito   [  ] Não permito – a utilização e divulgação de fotos com imagens pessoais e/ou cedidas por 
mim. 
 
Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2018. 
 
 
 
 

Assinatura do entrevistado 
 
 
 
 

Assinatura do pesquisador 
Júlia Maia Lima 
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ANEXO A – PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MIRACEMA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


