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RESUMO 
 
 
MELO, Ana Paula dos Santos de. Políticas públicas implementadas pelo município de 

João Pessoa - PB e as relações com as diretrizes de cidades sustentáveis. João Pessoa, 

2017. 96 f. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (PRODEMA), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB, 2017. 

 
O processo de urbanização traz consigo diversos problemas para as cidades. O uso e ocupação 
do solo sem o planejamento urbano desencadeiam problemas diversos, principalmente nas 
questões ambientais e socioespaciais. Diante desta questão e pela busca por soluções de tais 
problemas é proposta a construção de cidades sustentáveis, cidades estas capazes de promover 
o desenvolvimento através da sustentabilidade. O município de João Pessoa possui uma vasta 
área vegetal e conserva ainda uma parte considerável do bioma Mata Atlântica, o mesmo 
também passou por um processo de urbanização intenso nos últimos anos. Isto causou 
problemas como o adensamento urbano, poluição de rios, especulação imobiliária, destruição 
de áreas verdes, habitações subnormais em zonas de risco, segregação socioespacial, entre 
outros. Para solucionar ou minimizar esses problemas, políticas públicas adequadas e eficazes 
e a articulação entre os atores municipais são capazes de possibilitar que João Pessoa se 
transforme em uma cidade sustentável, promovendo a melhoria da qualidade de vida para 
toda população. O objetivo deste trabalho foi avaliar a existência de algumas políticas 
públicas ambientais na cidade de João Pessoa, que possibilitem a promoção de uma cidade 
sustentável e identificar a percepção da sociedade organizada da cidade e da gestão pública 
municipal acerca das questões ambientais. Foram escolhidas três políticas de suma 
importância, o Plano Diretor de 2009, o Plano de Conservação da Mata Atlântica e o Sistema 
Municipal de Áreas Protegidas e para identificação da opinião acerca das questões ambientais 
foram aplicados questionários para os gestores públicos e para a sociedade organizada, além 
disso, foram feitas propostas de políticas para a promoção do desenvolvimento sustentável. O 
município apesar de possuir um aparato legal de qualidade carece da efetivação de tais 
políticas, assim como a melhoria na articulação entre a sociedade civil e o poder público e do 
próprio poder público com seus órgãos, desta maneira é possível que cidade caminhe a favor 
do desenvolvimento sustentável. 
 
Palavras-chave: Cidades. Desenvolvimento. Sustentabilidade. Políticas. Públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
The process of urbanization brings with it various problems for the cities. The use and 
occupation of the soil without urban planning trigger problems, mainly in environmental 
issues and Socio-spatial. Faced with this question, and the search for solutions to such 
problems is proposed the construction of sustainable cities, these cities are able to promote 
development through sustainability. The city of João Pessoa has a vast area and still preserves 
a considerable part of the Atlantic forest biome, also went through a process of intense 
urbanization in recent years. This has caused problems as the urban density, pollution of 
rivers, land speculation, destroying green areas, subnormal agglomerations in areas of risk, 
segregation socio-spatial, among others. To solve or minimize these problems Public policy 
and the articulation between the local actors are able to transform João Pessoa into a 
sustainable city, promoting the improvement of the quality of life for the whole population. 
The purpose of this work was to evaluate the existence of some environmental public policies 
in the city of João Pessoa, which allow the promotion of a sustainable city and identify the 
perception of organized society in and municipal public management about environmental 
issues. Were chosen three important policies, the master plan for 2009, the plan for the 
conservation of the Atlantic forest and the Municipal System of protected areas and for 
identification of opinion about environmental issues questionnaires were applied to public 
managers and for the organized society, moreover, were made policy proposals for the 
promotion of sustainable development. The City despite having a legal apparatus lacks in the 
quality of execution, as well as the improvement in the relationship between civil society and 
the public authorities and the public authorities with itself agencies in this way It’s possible 
for the city to move towards sustainable development. 
 
 
Keywords: Cities. Development. Sustainability. Policies. Public. 
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INTRODUÇÃO 
 

O processo de urbanização sem o planejamento urbano e a gestão adequada, tem 

trazido sérios problemas, afetando diretamente nas questões ambientais e sociais dos 

municípios. Diante deste fato, o conceito de cidades sustentáveis traz alternativas para a 

solução e amenização de tais problemas, pois possibilita que sejam realizadas ações a partir 

das potencialidades locais, tornando possível a mudança das estruturas para serem mais 

adequadas à comunidade e ao território. Autores como Richard Rogers, Carla Canepa e 

Francisco Carrera defendem que a construção de uma cidade sustentável permite a melhoria 

da qualidade ambiental, social e econômica, através da melhoria e do ordenamento urbano, 

dando preferência à qualidade de vida da população. 

O município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, possui fragilidades nas suas 

políticas públicas, e essas fragilidades dificultam o estabelecimento de uma cidade que pode 

ser considerada como sustentável. É uma cidade que nos últimos anos passou por um 

acelerado crescimento, fato que resultou no surgimento e ampliação de assentamentos 

inadequados, problemas ambientais, adensamento urbano, desmatamento, poluição de rios e 

lagoas, entre outros, pois esse processo não foi acompanhado de ações que foram propostas 

em um planejamento urbano, causando impactos nos níveis ambiental, social e econômico. A 

cidade continua se expandindo e os problemas persistem e se avolumam, proporcionando 

diversos problemas socioespaciais. 

A cidade de João Pessoa ainda preserva uma área importante da vegetação de Mata 

Atlântica na zona urbana, e houve nos últimos anos grandes avanços nos instrumentos legais 

do município, como por exemplo, o Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica, o 

Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SMAP) e os próprios instrumentos de gestão urbana 

como o Plano Diretor e o Código de Urbanismo, porém há um grande abismo entre a teoria e 

a prática, sendo esta uma grande falha da gestão pública. A efetivação de maneira correta de 

tais instrumentos promove a melhoria e a manutenção da qualidade de vida. 

Visto que estes problemas urbanos são mundiais, buscou-se desenvolver novas 

maneiras de promover o equilíbrio entre desenvolvimento e crescimento econômico e o 

desenvolvimento social e ambiental através do desenvolvimento sustentável. Esse 

desenvolvimento sustentável das cidades pode ser efetivado através de políticas públicas. 

A efetiva implementação de políticas públicas que tenham como base atender aos reais 

problemas da sociedade, possibilita a construção de uma cidade sustentável. A cidade é uma 

matriz complexa e sofre efeito mutável das ações humanas e dos efeitos ambientais. Para se 
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planejar uma cidade sustentável, é necessário um nível elevado de compreensão na relação 

entre cidadãos, serviços, políticas de transporte e de geração de energia, assim como os 

impactos no meio ambiente local e em uma esfera geográfica mais ampla. É necessário que 

haja a ligação entre a ecologia urbana, a economia e a sociologia, e todos estes pontos devem 

estar presentes no planejamento urbano (ROGERS, 2011). 

As políticas públicas urbanas devem ser formuladas com o objetivo de promover 

melhorias socioeconômicas e ambientais. Como foi dito anteriormente, a cidade de João 

Pessoa possui grandes potencialidades relacionadas aos aspectos ambientais, além de uma 

extensa área verde urbana preservando parte significativa do bioma da Mata Atlântica. Possui 

uma rica rede de drenagem, e uma orla marítima que além de contribuir para compor o clima 

urbano, contribui para o aspecto paisagístico e turístico. 

A partir de ações do Poder Público, através da articulação com os seus órgãos e da 

participação efetiva da sociedade, é possível promover uma sustentabilidade urbana, porém é 

necessária a utilização de alguns instrumentos, como exemplo do Plano Diretor do município, 

o principal instrumento de planejamento urbano, que estabelece normas legais e diretrizes 

técnicas a fim de promover o desenvolvimento municipal.  

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a existência e aplicação 

de políticas públicas ambientais na cidade de João Pessoa, que possibilitem a promoção de 

uma cidade sustentável. 

Os objetivos específicos são: 

- Identificar pressupostos e premissas para uma cidade sustentável; 

- Identificar nos mecanismos legais como o Plano Diretor, o Plano de Conservação da 

Mata Atlântica e o Sistema Municipal de Áreas Protegidas ações que promovam a 

sustentabilidade urbana; 

- Identificar a opinião dos movimentos ambientalista e dos órgãos públicos municipais 

acerca das questões ambientais do município; 

- Fazer recomendações viáveis de políticas públicas e ações para a promoção da 

sustentabilidade urbana, considerando a realidade da cidade de João Pessoa.   

O desenvolvimento urbano sustentável é uma maneira de estimular uma maior 

participação da sociedade nas decisões locais, ou seja, uma participação mais ativa no debate 

das políticas que essa mesma sociedade utilizará, facilitando ao poder público a sua 

formulação, a gestão e a implementação de ações, programas e projetos voltados para um 

modelo de desenvolvimento baseado em critérios de sustentabilidade econômica, social e 

ambiental. 
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Este trabalho está estruturado em três capítulos, o primeiro capítulo foi destinado para 

a revisão da literatura, sendo trabalhadas as temáticas ligadas à pesquisa, como 

desenvolvimento sustentável, políticas públicas e cidades sustentáveis, assim como buscou-se 

elencar os pressupostos e premissas para a construção de uma cidade sustentável. O segundo 

capítulo traz os procedimentos metodológicos para a efetivação do presente trabalho, seguido 

do capítulo três apontando os resultados e discussões. As considerações finais é acompanhada 

das recomendações e propostas de políticas públicas e ações viáveis de implementação no 

município de João Pessoa, capazes de promover uma cidade sustentável. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

A discussão sobre a problemática ambiental se intensificou entre as décadas de 1960-

1980, este processo teve uma maior discussão em 1962 após a escritora Rachel Louise Carson 

publicar o livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), fazendo referência aos pássaros mortos 

na primavera através da contaminação por inseticidas e ao uso exacerbado do dicloro-difenil-

tricloro-etano (DDT), iniciando uma revolução em defesa da qualidade do meio ambiente e 

despertando a consciência ecológica da sociedade, este livro traz todos os problemas causados 

pelo uso de pesticidas e venenos na agricultura, outra influência importante desta publicação 

foi à criação em 1972 da EPA, a Agência de Proteção Ambiental americana, assim o uso de 

DDT foi proibido nos Estados Unidos, tornando-se um livro importante e que virou símbolo 

do ambientalismo. 

Tais problemas tinham como causa o grande avanço dos processos de globalização, 

industrialização, urbanização, entre outros fatores. Os problemas ambientais começaram a 

acontecer em escala maior e junto com eles os problemas de saúde e a má qualidade de vida 

da população começam a ter efeito crescente, desde então se buscam novas formas de 

desenvolvimento e soluções para os mesmos.  

Quando é feita uma análise socioambiental das sociedades contemporâneas, é possível 

perceber que as ações humanas têm causado impactos complexos, prejudicando o meio 

ambiente tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. A ideia de promover o 

desenvolvimento sustentável surge como um meio de se pensar o desenvolvimento de outra 

maneira (JACOBI, 1999). 

O grande crescimento populacional fez com que houvesse a necessidade de se 

desenvolver novas formas de produção, pois a agricultura manual não era suficiente para 

abastecer e suprir toda a população, portanto foram acrescentadas novas formas de cultivos, 

assim como o uso de máquinas. O campo passou a precisar de menos mão de obra, e esse foi 

um ponto importante no processo de urbanização e do crescimento dos centros urbanos, pois 

fez com que houvesse uma grande migração do campo para a cidade. Essas novas técnicas de 

cultivo passaram a agredir muito mais o solo e o ambiente, além disso, houve um grande 

crescimento nos processos industriais, promovendo a reestruturação produtiva do capitalismo, 

gerando assim um aumento da desigualdade social, econômica e causando grandes impactos 

ambientais (MARICATO, 2011). 
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Vistos todos os problemas existentes, alguns setores da sociedade começaram a ter 

uma maior consciência em relação aos mesmos, e começa-se a discutir e pensar um 

desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da sociedade sem comprometer o meio 

ambiente. Diversos estudiosos e pesquisadores estudavam uma proposta de desenvolvimento 

que fosse capaz de relacionar o crescimento e o desenvolvimento econômico com a 

conservação e preservação ambiental. 

Em 1972, houve a conferência de Estocolmo, quando surgiu o termo 

“Ecodesenvolvimento”, criado por Maurice Strong, que na época encontrava-se como 

secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento.  

Montibeller-Filho (1993) também defende o ecodesenvolvimento. Para o autor deve 

haver uma solidariedade sincrônica, ou seja, uma maior responsabilidade com a geração atual, 

de maneira a atender a todas as necessidades fundamentais da sociedade, e uma solidariedade 

diacrônica, na qual não se deve apenas satisfazer as necessidades da geração atual, mas 

garantir que as necessidades das gerações futuras também sejam atendidas, com uma proposta 

de política social e cultural. 

É a partir do ecodesenvolvimento que o conceito de desenvolvimento sustentável 

começa a ser construído, porém o mesmo só é difundido mundialmente através do Relatório 

Brundtland, também conhecido como “Nosso Futuro Comum”. Esse conceito tem como base 

a satisfação das necessidades das gerações atuais sem comprometer as gerações futuras, e foi 

elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada em 

1983. Este relatório traz discussões sobre as questões ambientais e propõe medidas para um 

desenvolvimento sustentável.  

O mesmo foi bem aceito por alguns pesquisadores, cientistas, estudiosos e intelectuais 

e por outros foi considerado como algo impossível de acontecer, pois tinha como principal 

proposta a continuidade do crescimento e do desenvolvimento econômico, porém de forma 

que fossem levadas em consideração as questões ambientais e sociais. Isso gerou diversos 

conflitos e dividiu autores quanto à conceituação do desenvolvimento sustentável, pois para 

alguns não poderia haver o crescimento econômico sem a intensiva exploração dos recursos 

naturais. 

Para Vizeu et. al. (2012),  
[...] o conceito apresenta-se de forma dissociada da sua construção histórica, das 
contradições inerentes ao próprio processo histórico que o originou, tornando-se 
uma ideia automática, instrumentalizada, uma coisa a ser disseminada sem 
questionamentos ou reflexões profundas. Baseada na teoria tradicional, a proposta 
de desenvolvimento sustentável apresenta-se também como concepção aparente, que 
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mascara as contradições da relação dialética destruição/sustentabilidade: a 
sustentabilidade torna-se cada vez mais importante na medida em que a destruição 
econômica e da natureza se intensificam. É por esse movimento dialético que não 
teve sentido a concepção de sustentabilidade em contextos históricos em que a 
destruição econômica e da natureza não se faziam presentes (p. 580). 
 

 A partir deste momento os debates e discussões acerca do desenvolvimento 

sustentável começam a ganhar uma proporção muito maior, fazendo com que vários 

pesquisadores e intelectuais se posicionassem. Atualmente há uma grande diversidade de 

definições de desenvolvimento sustentável, dentre elas: 
 
O desenvolvimento sustentável (DS) é um conceito amplo e, devido a esta 
característica, permite apropriações diferenciadas e ideologias por segmentos sociais 
de interesse. Sua proposição básica de eficiência econômica, associada à eficácia 
social e ambiental, que significa melhoria da qualidade de vida das populações 
atuais sem comprometer as possibilidades das próximas gerações, constitui padrão 
normativo almejado pela maioria das sociedades humanas, na atualidade. 
(MONTIBELLER-FILHO, 2008, p.23). 
 

Buarque (2002) comenta que,  
 

O conceito de desenvolvimento sustentável resulta do amadurecimento das 
consciências e do conhecimento dos problemas sociais e ambientais e das disputas 
diplomáticas, mas também de várias formulações acadêmicas e técnicas que surgem 
durante as três últimas décadas com críticas ao economicismo e defesa do respeito 
ao meio ambiente e às culturas. (p.58) 
 

O desenvolvimento sustentável é considerado por diversos fatores, porém depende da 

presença de objetivos estratégicos, que envolvam seus principais atores. Esta questão está 

relacionada com o processo de cooperação humana e como a sociedade nesse sentido de 

cooperação opta pela utilização dos ecossistemas (ABRAMOVAY, 2010). 

O conceito de desenvolvimento sustentável tornou-se ambíguo e genérico com 

posições políticas mais conservadoras, passando a ser interpretado de diversas maneiras, tanto 

bem intencionadas quanto oportunista, utilizado por diferentes atores e para significar 

diferentes sentidos: o mercado, os movimentos sociais, os governos, a comunidade científica, 

e sobre uma inviabilidade em um mundo que encontra-se socialmente desigual, 

ambientalmente  degradado e politicamente governado pela economia. 

Além dos três pilares básicos mais citados na conceituação de desenvolvimento 

sustentável, como o ambiental, o social e o econômico, alguns autores como Sachs (1993) 

consideram outras dimensões da sustentabilidade, são elas: sustentabilidade social; 

sustentabilidade econômica; sustentabilidade ecológica; sustentabilidade espacial ou 

geográfica; e sustentabilidade cultural. 
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De acordo com Bresser-Pereira (2007), o desenvolvimento econômico é o acúmulo de 

capital resultante do crescimento de renda ou da renda por habitante, o aumento desta renda 

pode gerar a melhoria do padrão de vida da população, pois possibilita condições para atender 

as suas necessidades. 

 A partir deste ponto, a busca pelo desenvolvimento econômico propõe uma melhoria 

na qualidade de vida da sociedade e do bem-estar social, através do acesso ao trabalho e 

consequentemente aumento da produção, da renda e da produtividade. Para que isto ocorra é 

necessária à adequação na alocação de recursos e na formulação e implementação de políticas 

públicas que visem promover o desenvolvimento. O desenvolvimento econômico possibilita 

que haja o desenvolvimento social, pois a qualidade de vida está relacionada ao acesso às 

necessidades básicas da sociedade, como saúde, educação, lazer, um ambiente adequado e 

limpo, longevidade, entre outros. 

Uma das grandes causas da desigualdade social é a má distribuição de renda, e este é 

um problema que atinge grande parte da população, tanto brasileira como mundial. Uma das 

soluções para esse problema é a promoção da equidade social, assegurando assim a qualidade 

de vida. 

A busca por condições dignas de vida, com acesso a bens e serviços de qualidade é o 

que Mendes (2009) defende como dimensão social do desenvolvimento, promovendo assim o 

desenvolvimento com liberdade. 

Para que ocorra o desenvolvimento social é necessária também à presença do capital 

social, o mesmo possibilitando que as relações pessoais ocorram de maneira harmônica, 

influenciando em seus comportamentos, ditando valores e normas, propiciando uma maior 

rede de confiança e reciprocidade, permitindo que as pessoas tenham a capacidade de 

trabalhar juntas na busca por um bem comum, porém em contextos de alta desigualdade e 

competição e onde as instituições públicas funcionam mal ele torna-se frágil. Para Moreira 

(2011, p. 133), trata-se de um “recurso fundamental que pode apoiar a construção de um 

sistema produtivo ambientalmente viável e contribuir para o bem-estar social”. 

A questão ambiental está diretamente ligada à questão econômica e social. Os debates 

sobre os problemas ambientais ganharam uma maior propulsão no momento em que o mundo 

passava por um processo de industrialização e globalização. Era uma busca incessante pelo 

crescimento e desenvolvimento econômico, e é nesse momento que se percebe que essa busca 

desenvolvimentista estava trazendo graves consequências ambientais e sociais. O aumento da 

produção e a exploração incessante dos recursos naturais, assim como a poluição, estavam 
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afetando toda a população, tanto na escassez dos produtos como na qualidade de vida das 

pessoas. 

Porém, Coelho (2006) defende que os problemas ambientais - a autora considera que 

os mesmos englobam as questões sociais e ecológicas - acontecem de forma desigual no 

espaço urbano, pois as classes menos favorecidas são as mais atingidas.  

A dimensão ambiental trata da questão da conservação e preservação dos recursos 

naturais, propondo que haja o uso adequado dos mesmos, assim como o seu consumo 

consciente, ou seja, o equilíbrio entre a produção e o que o meio ambiente pode oferecer, com 

o intuito de redução ou não existência dos impactos ambientais.  

Quando há alterações das propriedades do meio ambiente, sejam elas físicas, químicas 

ou biológicas, há o impacto ambiental, e isso pode ser causado por qualquer forma de energia 

ou matéria, que de forma direta ou indireta foi proporcionada pelo homem. Esses impactos 

ambientais não afetam apenas os recursos naturais, afetam também a saúde de animais e seres 

humanos, a segurança, os meios sociais e econômicos e o bem-estar da população geral 

(CONAMA, 1986). 

A principal ideia do desenvolvimento ambiental é a busca pela sustentabilidade no uso 

dos recursos naturais, gerenciando os impactos ambientais causados pelas atividades e a 

garantia do desenvolvimento. O desenvolvimento que proporcione a sustentabilidade 

ambiental garante a longevidade dos recursos, possibilitando assim que a geração atual e a 

geração futura façam uso de tais bens, que haja qualidade de vida para a sociedade, beleza 

ambiental, e garantia de fontes de energias renováveis. 

Segundo Coelho (2006), os impactos ambientais são indivisíveis, isso significa que 

não se separa o impacto biofísico do impacto social, ou seja, os impactos ambientais 

promovem em paralelo impactos biofísicos, impactos sociais, históricos e culturais, desta 

maneira considera-se o impacto ambiental produto e produtor de novos impactos. 
Nesta perspectiva, o desenvolvimento sustentável vai além do propósito de 
capitalizar a natureza e de “ecologizar” a ordem econômica. A sustentabilidade 
ambiental implica um processo de socialização da natureza e o manejo comunitário 
dos recursos, fundados em princípios de diversidade ecológica e cultural. Neste 
sentido, a democracia e a equidade se redefinem em termos dos direitos de 
propriedade e de acesso aos recursos, das condições de reapropriação do ambiente 
(LEFF, 2009, p. 42). 

O desenvolvimento local sustentável torna-se uma prática que facilita territórios e 

comunidades a se desenvolverem economicamente, possibilitando assim que sejam capazes 

de prover as suas necessidades a partir de suas potencialidades e vantagens locais, 
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melhorando a qualidade de vida da sociedade, de maneira sustentável, através de políticas 

públicas. 

Uma política pública tem como objetivo atender as demandas da sociedade, sejam de 

interesses públicos ou de interesses privados, pode surgir a partir da mobilização dos 

movimentos sociais, podem ser criadas no intuito de promover o desenvolvimento ou para 

regulação de conflitos entre atores sociais.  

Teixeira (2002) define que as políticas públicas surgem das ações do poder público, a 

partir de suas diretrizes e princípios, assim como são regras e procedimentos para as relações 

entre os principais atores locais. São efetivadas através de documentos, em forma de leis, 

programas, financiamentos, ações, projetos, etc. 

As políticas públicas compreendem as ações públicas efetivadas pelo governo. As 

políticas ambientais visam o controle do uso dos recursos naturais, para isto podem ser 

utilizadas políticas de comando e controle, de incentivo econômico ou outras como a 

educação ambiental ou apoio à pesquisa e ao desenvolvimento científico. “As demandas 

sociais determinam intervenções político-administrativas, realizáveis por meio do aparato 

legal e das políticas públicas” (PECCATIELLO, 2011, p. 72). 

Para Motta e Reis (1992) estes instrumentos de comando e controle da política 

ambiental podem ser utilizados para combater os problemas ambientais. Tais instrumentos 

influenciam nas questões tanto econômicas quanto ambientais, pois são utilizados na 

regulação da gestão ambiental. Os instrumentos de comando e controle podem ser assim 

definidos: 

- Padrões ambientais de qualidade e de emissão; 

- Controle do uso do solo (saneamento e áreas de proteção); 

- Licenciamento (Estudo de Impacto Ambiental-EIA/Relatório de Impacto Ambiental-

RIMA); 

- Penalidades (multas, compensações, etc.). 

Varela (2008) classifica os instrumentos de comando e controle como diretos e 

indiretos, os instrumentos diretos são:  

- Padrões de emissão: definido pelos órgãos ambientais, determinando a quantidade de 

emissão; 

- Cotas (licenças e permissões) não transferíveis são cotas de emissões que podem ser 

leiloadas, pelos órgãos ambientais, não podem ser comercializadas;  
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- Controle de equipamento, processos, insumos e produtos: o governo pode exigir que 

sejam instalados equipamentos antipoluição, assim como pode ser exigido que as empresas 

utilizem energias limpas e sustentáveis. 

- Rodízio de automóveis: com o objetivo de reduzir as emissões de gases poluentes; 

- Zoneamento: tem como objetivo o controle espacial. 

E os instrumentos indiretos são:  

- Controle de equipamentos, processos, insumos e serviços: tem como objetivo a 

redução dos custos a segurança dos trabalhadores;  

- Rodízios de automóveis: tem como objetivo a redução dos congestionamentos. 

Além dos instrumentos de comando e controle, existem também os instrumentos de 

mercado ou instrumentos econômicos. Ainda segundo a autora citada acima, estes 

instrumentos são estímulos aos agentes envolvidos, de maneira a reduzir a regulamentação e 

estimular o desenvolvimento de alternativas que reduza os problemas ambientais, neste caso o 

usuário paga pelos danos que eles causam ao meio ambiente, são: 

 - Taxas: São os preços que são pagos quando a atividade realizada ou o processo de 

produção gera poluição, as mais comuns são as cobradas sobre efluentes nas águas, ar e solo; 

- Cotas transferíveis: estas cotas possibilitam aos agentes poluidores adquirirem o 

direito de poluição ou vender este direito, para tal, há a comercialização de cotas de poluição, 

um fator positivo é a adoção de algumas empresas por tecnologias limpas, a fim de vender a 

sua cota não utilizada, como exemplo dos Créditos de Carbono. 

- Subsídios – Tratam-se incentivos financeiros às empresas, para que estas adotem 

medidas que reduzam a quantidade de emissões; 

- Sistema de restituição de depósitos: Acontecem quando as empresas fazem um 

depósito de caução ao comprarem um produto considerado poluidor, para garantir que a 

embalagem deste produto tenha a destinação final correta, então o dinheiro é restituído para a 

empresa. 

Quando há a existência da vontade política, torna-se possível a criação de ações 

governamentais que sejam substanciadas nos princípios da sustentabilidade ambiental, e que 

estarão diretamente conjugadas com o desenvolvimento social e econômico (JACOBI, 1999). 

As políticas públicas formuladas em nível local devem buscar além da promoção do 

desenvolvimento, a interação das variáveis que constituem o desenvolvimento sustentável. É 

necessário incluir a vertente ambiental na formulação das políticas urbanas. As políticas 

públicas que promovam o desenvolvimento local sustentável devem levar em consideração as 
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capacidades locais e as necessidades da população, assim como o seu poder de articulação 

entre os atores sociais e políticos locais (MELO, 2013). 

 É de suma importância que haja a participação da sociedade civil no processo de 

formulação das políticas públicas. Nessa questão Teixeira (2002) defende que é preciso que 

haja a mudança na composição do poder público, ou seja, é preciso que a população seja 

inserida nas decisões políticas, para só assim conseguir mudar de forma efetiva e substantiva 

o conteúdo e as metodologias das políticas públicas. Outro fato muito importante que o autor 

destaca é a importância das mobilizações sociais e da ação coletiva, como formas de se obter 

maiores conquistas sociais. Para tal, é necessária uma ampla participação da sociedade com 

interesses em comum, com uma legitimação consensual, com interesses maiores que os 

corporativos. 

No Brasil, a luta pela participação popular nos processos decisórios obteve resultados 

significativos com a Constituição de 1988, proporcionando a participação efetiva da 

sociedade na gestão, além de garantir a formação de grupos, organizações e associações, 

consagrando que o regime político brasileiro trata-se de um regime participativo, ganhando 

representação nos conselhos, participação em comissões de planejamento, criação do 

orçamento participativo, entre outros. Porém, ainda é necessária a criação de programas que 

visem o incentivo da participação popular e que despertem o interesse coletivo, que seja uma 

participação mais deliberativa do que consultiva, que os conselhos sejam compostos em sua 

maior parte pela sociedade civil e o aumento da consciência dos direitos políticos da 

população.  
O poder municipal tem o papel de indutor do processo de participação social; no 
entanto, as mudanças não podem ser operadas apenas na esfera governamental e 
administrativa. É preciso levar em consideração que existe uma mudança social que 
redefine o papel do cidadão, que deixa de ser apenas um eleitor para ser um 
interlocutor ativo no processo de gestão das políticas públicas (SILVA, 2013, p. 42). 

A participação, possibilita que haja um engajamento maior da sociedade na 

formulação das políticas públicas e no controle das ações do governo (JACOBI, 1999).  

A melhor maneira de identificar os problemas que uma sociedade enfrenta é através da 

própria população, que é capaz de definir suas necessidades e a sua situação, e com a 

identificação dos problemas é possível propor objetivos e soluções mais eficazes. É 

responsabilidade do poder público local a formulação de políticas que promovam a 

participação popular, assim como que conscientize sobre a importância de sua participação 

nos processos de decisão (TEIXEIRA, 2002). 
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Os dias atuais são marcados pela grande desigualdade social, grande parcela da 

população encontra-se desempregada, pois o mercado de trabalho tem se tornado cada vez 

mais seletivo e reduzido, isso faz com que haja o aumento de trabalhadores informais e 

socialmente excluídos, parte deles com práticas insustentáveis.  

Apesar do avanço, ainda tem-se uma participação ineficiente da sociedade civil no 

processo de identificação dos problemas, formulação e implementação das políticas públicas. 

É preciso que haja uma mudança neste quadro, pois a interação entre os diversos atores da 

sociedade sejam eles coletivos ou individuais, proporcionam políticas públicas mais 

eficientes. 
Diversos instrumentos de participação social no Brasil foram institucionalizados 
pela Constituição de 1988, que redefiniu a cidadania. A construção dessa cidadania 
está associada à possibilidade de participação ativa da sociedade civil organizada no 
processo de transformação social, deixando o cidadão de ser apenas um eleitor para 
ser um interlocutor ativo no processo de gestão das políticas públicas (ARAUJO, 
2013, p. 20). 

As políticas públicas são compromissos do Estado com as variadas áreas da sociedade 

e são criadas a partir de demandas, sejam elas de dentro do próprio Estado como da própria 

sociedade, por isso é tão importante à organização e participação efetiva da população na 

constituição das políticas públicas, que também são responsáveis pelo seu monitoramento e 

fiscalização (PECCATIELLO, 2011). 

As diferenciadas definições de políticas públicas, mesmo as que buscam minimizá-las, 

têm como lócus os interesses, preferências e ideias que são desenvolvidas pelo governo, 

assumindo uma visão holística em que o todo é mais importante que a parte (SOUZA, 2006). 

A conceituação de políticas públicas ainda possui muitas divergências, devido à falta 

de consenso na literatura especializada, porém, pode-se dizer que política pública é um 

conjunto de decisões, podendo ser formuladas pelo Estado a fim de atender as demandas da 

população (LIMA, 2012). 

Desta maneira,  
[...] pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que 
busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação 
(variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso 
dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se 
no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 
eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 
real (SOUZA, 2006, p. 26). 

 
As políticas públicas ambientais têm um papel fundamental na conservação e 

preservação do meio ambiente e na promoção de qualidade de vida. O Brasil sempre foi um 

grande explorador dos recursos naturais, tornando-se assim um grande exportador de matéria-
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prima, produtos derivados da agricultura, pecuária, mineração, extração de madeira, entre 

outros, sendo uma das suas principais fontes econômicas, porém sem levar em consideração 

as limitações da natureza (SALHEB et al, 2009). 

A pressão dos movimentos ambientalistas nas décadas de 1970 e 1980 fortaleceu para 

a criação das políticas ambientais, resultando assim nos aparatos legais que existem hoje 

(JACOBI, 2003). 

É um grande desafio a real implementação de políticas públicas ambientais que 

promovam de maneira efetiva o desenvolvimento sustentável. Ainda há muitos desafios, 

considerando que a degradação ambiental é consequência de um processo determinado pelo 

uso exaustivo e predatório dos recursos naturais, e pode-se perceber que as verdadeiras 

mudanças que são necessárias para que haja sustentabilidade só irão acontecer quando houver 

novos comportamentos sociais (BATISTA; ALBUQUERQUE, 2007). Visto que as políticas 

públicas têm como objetivo atender as demandas sociais, faz-se necessário que tais demandas 

sejam socioambientais, exigindo e propondo mudanças que possam ser contextualizadas com 

o tempo e o espaço (PECCATIELLO, 2011). 

 A pressão da sociedade e das suas demandas a favor da sustentabilidade resultou em 

uma legislação brasileira considerada ampla e avançada, que contribuiu para a elaboração de 

políticas públicas que proporcionam a proteção aos recursos naturais, entretanto percebe-se a 

inaptidão ou falta de interesse político em fazer cumprir tais aspectos legais (FERREIRA, 

1998). 

 

1.2 CIDADES SUSTENTÁVEIS 

 

A cidade é um espaço constituído por indivíduos que a dividem e a habitam. Trata-se 

de um local onde há a convivência, relações diárias, serviços, cooperações, competições, um 

espaço coletivo culturalmente rico e bastante diversificado, além de ser um espaço de 

realização dos direitos humanos e liberdades fundamentais. 
La ciudad es uno de los productos más extraordinários que há creado la humanidad. 
Por definición es multifuncional, concentra ladivercidad y está em permanente 
construción-reconstrución, porque nunca se acaba, se trata de um ‘producto social’ 
em processo de cambio contante que tiene historia (CARRÍON, 2001, p. 7). 
 

Os aumentos dos índices populacionais proporcionam também um aumento dos 

problemas diários para os atores sociais da cidade, a identificação das mazelas nos espaços 

urbanos deve ocorrer através do diálogo entre as possibilidades e alternativas, esse exercício 
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de identificação demonstra a capacidade de reconstrução da vida no mundo urbanizado 

(CENCI; SCHONARDIE, 2015). 

 O crescimento das cidades trouxe consigo alguns problemas relacionados com o 

planejamento e a gestão urbana. Para Souza (2008), o planejamento e a gestão ambientais são 

divergentes entre si, porém complementares, pois o planejamento sempre deve ser pensado 

juntamente com a gestão, considerando o planejamento como algo futuro, e a gestão como 

algo do presente, ou seja, “o planejamento é a preparação para a gestão futura, buscando-se 

evitar ou minimizar problemas e ampliar margens de manobra, a gestão é a efetivação, ao 

menos em parte, [...] das condições que o planejamento feito no passado ajudou a construir” 

(p. 46). 

Como forma de buscar soluções e de promover melhorias, foram realizadas algumas 

conferências, dentre elas a 1ª Conferência Europeia sobre Cidades Sustentáveis, realizada em 

1994 em Aalborg na Dinamarca. Nesta conferência foi elaborada a carta das cidades 

europeias para a sustentabilidade, conhecida como a carta de Aalborg, representando um 

compromisso político com o desenvolvimento sustentável.  

Para Romero (2007), a cidade sustentável é o local que foi construído por uma 

população consciente da sua capacidade de mudança, fazendo com que haja uma relação entre 

o cuidado com o meio ambiente, a eficiência energética e a equidade socioespacial. 

Em 1996 surge nos Estados Unidos o “Novo Urbanismo”, tratava-se de um 

movimento em prol de um novo processo de urbanização, o qual visa à integração da 

sociedade com a cidade, com o objetivo de alcançar um maior bem-estar da população e a 

sustentabilidade das cidades, movimento formalizado através da Carta do Novo Urbanismo, 

estabelecendo princípios para a formação do espaço das cidades de forma que não haja a 

ocupação dispersa, a cidade deve ser compacta, valorizando o transporte coletivo e o 

deslocamento a pé (MACEDO, 2007). 

Esse movimento ficou conhecido também como Urbanismo Sustentável, um 

urbanismo capaz de atender as demandas da sociedade de forma sustentável. 

Neste mesmo ano em Istambul foi realizada a segunda Conferência das Nações Unidas 

para os Assentamentos Humanos (Habitat II), neste evento foi elaborada a Agenda Habitat, 

que teve como objetivo abordar dois temas: moradia para todos e o desenvolvimento de 

assentamentos sustentáveis no mundo urbanizado. 

No ano de 2015 foi publicada pela ONU a “Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”, trata-se de um plano de ação que busca a paz mundial e a liberdade, e reconhece 

que a erradicação da pobreza é o maior desafio global, sendo indispensável para a promoção 
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do desenvolvimento sustentável. São propostos 17 objetivos e 169 metas para o 

desenvolvimento sustentável, a fim de concretizar os direitos humanos de toda a sociedade 

(ONU, 2015). 

Segundo Portes (2013), a atual forma de urbanização das cidades é dispersa, este fato 

causa problemas ambientais, visto que o espalhamento da malha urbana atinge um maior 

espaço da paisagem natural, ou seja, com o crescimento das cidades é preciso criar novos 

espaços, reduzindo os espaços verdes. Há também o aumento do consumo e da produção de 

energia e de resíduos, o aumento da produção de gases poluentes, pois as distâncias entre 

pontos das cidades requerem o uso de transportes automotivos, isso influencia no aumento de 

veículos circulando, entre outros fatores negativos. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2012), todo conjunto de área localizada no 

perímetro urbano que apresentar cobertura vegetal, arbórea, arbustiva ou rasteira e que direta 

ou indiretamente contribuem para a qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente, pode 

ser considerada como área verde, podem ser parques, jardins, unidades de conservação, 

praças, canteiros centrais, florestas, áreas de preservação permanente e terrenos públicos não 

edificados.  

O urbanismo sustentável surge como um novo modelo de planejamento e organização 

das cidades, ele propõe cidades compactas. 
 
Figura 1 – Diagrama representativo da cidade dispersa e da cidade compacta. 

 

 
Fonte: ROGERS, 2001. 
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Trata-se de cidades pensadas em aumentar a sua eficiência energética, na diminuição 

do consumo de recursos, da poluição e que sua expansão seja limitada, para isto é preciso à 

criação de cidades densas, que cresçam em volta de centros de atividades sociais e comerciais, 

com um serviço de transporte público localizado em pontos estratégicos, os quais facilitem e 

incentivem o seu uso, mas que também seja possível a mobilidade urbana a pé ou de bicicleta, 

como pode ser observado no diagrama anterior (ROGERS, 2001). 

Na busca por modelos de cidades que alcancem o desenvolvimento sustentável, há 

também a proposta de construção de cidades com o metabolismo circular, que consiste na 

regulação da entrada de recursos naturais e energéticos nas cidades e diminuição da saída de 

resíduos através da maximização da reciclagem (XIMENES, 2011). 

Com o avanço no processo de urbanização que o Brasil tem passado nos últimos 30 

anos, houve diversos impactos urbanos, dentre eles os impactos ambientais. A falta de 

oportunidades leva a população a buscar outros espaços, principalmente a população mais 

carente, aumentando assim as moradias em lugares ambientalmente vulneráveis (ALFONSIN, 

2001). 

Estima-se que nas próximas décadas o número de pessoas que habitam as cidades irá 

crescer mais ainda, isso levará ao aumento de recursos consumidos e na poluição das cidades, 

além disso, uma parte significativa dessa população estará morando de maneira informal, em 

favelas, sem acesso à água encanada e limpa, eletricidade, saneamento básico, ameaçando a 

vida (ROGERS, 2001). 

O aumento populacional nas áreas urbanas gera impactos ambientais, como o grande 

consumo de energia e a produção de gases poluentes, a grande produção de resíduos sólidos 

sem a destinação final adequada, aumento das áreas impermeáveis, dificultando assim a 

penetração das águas no solo, podendo causar enxurradas, alagamentos, entre outros. Também 

são gerados impactos sociais e econômicos. Apesar da oportunidade de emprego ser um 

atrativo para o cidadão, o mercado não consegue atender a demanda, gerando assim um 

número substancial de desempregados que residem nas cidades, como solução alguns buscam 

o emprego informal e mão de obra barata, porém não conseguindo o suficiente para ter uma 

moradia que lhe ofereça bem estar necessário, um ambiente limpo, com acesso à necessidades 

básicas, todo esse processo cria exclusão e desigualdade social.  

Segundo Maricato (2011), a ocupação de áreas consideradas protegidas 

ambientalmente pela população pobre é consequência de um mercado privado especulativo e 

restritivo, isso faz com que uma parcela significativa da população ocupe espaços como 
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unidades de conservação, Áreas de Preservação Permanente (APPs), mangues, dunas, 

encostas, beiras de rios e lagos. 

Segundo dados do IBGE, a população urbana no Brasil aumentou significativamente. 

A maior parte da população passou a viver nas áreas urbanas, e a população rural diminuiu, 

como pode ser visualizado no gráfico a seguir. 
 
Gráfico 1 – População Urbana x População Rural do Brasil 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 
 

Considerando que a cidade é o espaço em que são desenvolvidas as relações sociais e 

econômicas, é necessário o estabelecimento de uma política urbana capaz de ordenar o 

desenvolvimento das cidades. Para tal, existem os Arts. 182 e 183 da Constituição Federal de 

1988, que expõem o seguinte: 
 
CAPÍTULO II – DA POLÍTICA URBANA 
 
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, 
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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 cinqüenta 
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. 
 

Como complemento, foi criada a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como 

o Estatuto da Cidade, que visa o estabelecimento de normas de ordem pública e interesse 

social na regulação da propriedade urbana, buscando o bem coletivo, a segurança e o bem-

estar dos cidadãos, assim como o equilíbrio ambiental. 

A lei traz a operacionalização do conceito de desenvolvimento sustentável, assim 

como propõe e garante o direito às cidades sustentáveis:  
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 infraestrutura urbana, ao transporte e 
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;  

 
Segundo Vieira (2012), para a efetivação desses direitos é necessária à elaboração de 

políticas públicas capazes de serem implantadas pelo Poder Público, utilizando os 

instrumentos de planejamento urbano previstos no Estatuto da Cidade, assim como adoção do 

desenvolvimento sustentável como parte do desenvolvimento urbano, atendendo assim o que 

é proposto pela Constituição Federal em seu art. 225, que assegura o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Uma das obrigatoriedades que o Estatuto das Cidades traz é a elaboração do Plano 

Diretor, que se trata de um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana.  

Ele é obrigatório para cidades:  
I – com mais de vinte mil habitantes;  
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos 
no § 4o do art. 182 da Constituição Federal;  
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;  
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.  
VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência 
de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos (Art. 41, Cap. III, Estatuto das Cidades). 

 
Para Silva e Oliveira (2010), “o Estatuto dá ao plano diretor caráter de essencialidade” 

(p. 34). Os autores ainda trazem uma crítica na questão da obrigatoriedade para os municípios 

acima de 20 mil habitantes, pois os municípios com menor número deixam de fazer um 
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adequado planejamento urbano, que poderia ser mais bem elaborado com a utilização do 

plano diretor. 

Um fator muito importante da formulação do Plano Diretor é que é obrigatória a 

participação da sociedade, que ocorre através de audiências públicas, além disso, é obrigatória 

a publicação de todas as ações e proposições, permitindo um planejamento mais democrático, 

no qual a sociedade pode diretamente incluir novos temas no planejamento municipal 

(REZENDE; ULTRAMARI, 2007). 

Esta obrigatoriedade encontra-se no Estatuto da Cidade no § 4º do Art. 40. No processo 

de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo 

e Executivo municipais garantirão: 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; o acesso de 

qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

Mesmo sendo um processo obrigatório e de suma importância para o desenvolvimento 

das cidades, muitos municípios não adotam o planejamento participativo, e elaboram seus 

planos diretores sem a participação da população, com isso não há um debate sobre a cidade 

com a participação de todos os atores que a compõem.  

Como forma de incentivar esta participação, o Ministério das Cidades publicou uma 

resolução na qual o objetivo foi realizar uma campanha de sensibilização, capacitação e 

mobilização para a elaboração dos planos diretores participativos. Esta campanha foi lançada 

em 2005, através do Projeto Plano Diretor Participativo, que foi desenvolvido através da 

promoção de oficinas com temáticas relacionadas à construção do Plano Diretor (MOREIRA, 

2008). 

Anterior a esse processo de implantação de normas e leis como a Constituição Federal 

de 1988 e o Estatuto da Cidade, em 1963 passou-se pela chamada Reforma Urbana, que tinha 

como objetivo a democratização do direito à cidade, porém como em 1964 houve o início da 

ditadura militar, fazendo com que o debate fosse rediscutido apenas no final das décadas de 

1970 e 1980 (SAULE JR; UZZI, 2010). 

O movimento social que lutava pela reforma urbana foi constituído por figuras 

importantes, como líderes sociais, sindicais, profissionais como arquitetos, engenheiros, 

sanitaristas, advogados, assistentes sociais etc., além de pesquisadores, acadêmicos, 

parlamentares, ONGs, prefeitos e integrantes do Executivo (MARICATO, 2011). 

Criado em 1985, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana foi um forte articulador 

no processo de formulação da Constituição de 1988, com a participação destes diversos 
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atores, que elaboraram uma proposta de lei para ser inserida da Constituição Federal, sendo 

incorporados dois artigos (182 e 183) sobre a política urbana. 

Esse movimento que teve início na década de 1960 e foi um forte propulsor para a 

criação em 2003 do Ministério das Cidades, surge com o intuito de elaborar e executar 

políticas urbanas capazes de combater as desigualdades sociais, organizando as cidades de 

modo que a população possa ter acesso a moradias de qualidade e em espaços adequados, 

assim como um adequado saneamento e sistema de transporte. 

Sua estrutura está baseada em três grandes pilares: moradia, saneamento (água e 

esgoto) e mobilidade. Possuem quatro secretarias, Secretaria Nacional de Acessibilidade e 

Programas Urbanos, Secretaria Nacional de Habitação, Secretaria Nacional de Transportes e 

Mobilidade Urbana e Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 

Uma das ações principais do Ministério das Cidades foi a promoção das Conferências 

Nacionais das Cidades, que foram realizadas nos anos de 2003, 2005, 2007, 2010, 2013 e 

2016. Como passo importante na inserção da participação popular para formulação de 

políticas urbanas, as conferências foram de âmbito municipal, estadual e federal, sendo 

possível a criação do Conselho das Cidades, que aprovou propostas de políticas nacionais de 

habitação saneamento, trânsito e mobilidade, e a campanha pelos Planos Diretores 

Participativos, entre outros (MARICATO, 2006). 

No Brasil, o grande problema não está na falta de planos ou de leis que orientem o 

planejamento das cidades, o mesmo possui privilegio quanto à questão, após a aprovação do 

Estatuto da cidade e da obrigatoriedade da criação do Plano Diretor, segundo dados do IBGE 

(2013) cerca de mais da metade dos municípios brasileiros já haviam elaborado seu Plano 

diretor ou estava em processo de elaboração, o que significa que um grande número de 

municípios possui o plano diretor, porém visto o grande número de problemas urbanos com a 

falta de planejamento é possível notar este aparato legal não é efetivado. 

O planejamento urbano e a reordenação das cidades baseada no desenvolvimento 

sustentável são alternativas viáveis para a solução dos problemas das cidades, sejam eles 

sociais, econômicos ou ambientais, porém é preciso uma articulação eficiente dos atores 

públicos e privados e da participação efetiva da sociedade. 

As políticas urbanas sustentáveis além da promoção de melhorias socioeconômicas 

propõem também a preservação e conservação do meio ambiente. O município de João 

Pessoa possui uma extensa área verde urbana, segundo o Ministério do Meio Ambiente 

(2012), áreas verdes urbanas são áreas que estão localizadas no perímetro urbano, e podem ser 

em áreas públicas de preservação permanente, canteiros centrais, praças, parques, florestas, 
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unidades de conservação, jardins, entre outras, que apresentam cobertura vegetal, arbórea, 

arbustiva ou rasteira e que contribuam para a qualidade de vida e o equilibro ambiental. 
Em João Pessoa, a realidade dos espaços verdes é singular. Existem espaços verdes 
públicos, mas a maioria são privados [...] muitos espaços verdes ainda 
remanescentes, e salvos da ocupação imobiliária, são apropriados, de uma maneira 
geral, por uma população de baixa renda, com destaque para a atividade informal 
dos carroceiros que as utiliza para o despejo e queima de lixo, para o despejo de 
resíduo sólido de construção civil e para atividades diversas (sexo, consumo e 
tráfico de droga, caça predatória de espécies animais silvestres e extração de madeira 
para carvão) (SILVA, 2012, p. 6). 
 

 Segundo a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) de 

número 369, de 29 de março de 2006 em seu Art. 8º, § 1º:   
Considera-se área verde de domínio público, para efeito desta Resolução, o espaço 
de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, 
propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo 
dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização (p. 98). 
 

A implementação de políticas urbanas e de instrumentos de gestão, como os casos do 

Plano Diretor, do Plano Ambiental Municipal, da Agenda Local 21, entre outros, possibilita a 

conservação e preservação dessas áreas verdes urbanas. 

A definição da Agenda 21 Global foi um fator de grande contribuição para o 

urbanismo sustentável. Em seu capítulo 7 são dadas algumas orientações para atingir pontos, 

dentre eles: 

- Oferecer a todos habitação adequada;  

- Aperfeiçoar o manejo dos assentamentos humanos; 

- Promover o planejamento e o manejo sustentáveis do uso da terra; 

 -Promover a existência integrada de infraestrutura ambiental: água, saneamento, 

drenagem e manejo de resíduos sólidos;  

- Promover sistemas sustentáveis de energia e transporte nos assentamentos humanos;  

- Promover o planejamento e o manejo dos assentamentos humanos localizados em 

áreas sujeitas a desastres; 

- Promover atividades sustentáveis na indústria da construção;  

- Promover o desenvolvimento dos recursos humanos e da capacitação institucional e 

técnica para o avanço dos assentamentos humanos. 

A Agenda 21 é um plano de ação que pode ser adotado globalmente, localmente e 

nacionalmente, tanto pela Organização das Nações Unidas como por governantes e pela 

sociedade civil, e tem como proposta principal orientar na construção de um novo padrão de 

desenvolvimento, pautado na sustentabilidade ambiental, social e econômica (VIEIRA, 2012). 
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É nesse contexto que a Agenda 21 Brasileira traz como proposta o planejamento 

estratégico e participativo de forma multisetorial, através dos seus planos diretores e suas leis. 

Desta maneira é possível legitimar o município como um espaço dinâmico interdependente.  

A mudança do comportamento individual para o coletivo, assim como a adoção de novos 

hábitos de consumo, hábitos estes que venham a reduzir e evitar o desperdício promovem 

melhorias na qualidade de vida e na promoção da cidade sustentável. 

Na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente, elaborada na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, no ano de 

1992, alguns princípios fazem algumas exigências, dentre eles o princípio 5, que propõe a 

cooperação entre os indivíduos como ponto fundamental para o desenvolvimento sustentável 

e eliminação da pobreza, e o princípio 8 de mudança do processo de consumo e  produção, a 

fim de promover além do desenvolvimento sustentável, uma melhor qualidade de vida, 

promovendo políticas demográficas adequadas. 

“O desenvolvimento sustentável constitui, portanto, um verdadeiro desafio para uma 

civilização que é cada vez mais urbana e massificada” (DROBENKO, p. 2, [2014?]). 

A cidade deixou de ser vista como um espaço de interação social. Para Rogers (2001), 

uma das funções das cidades é satisfazer as necessidades humanas e sociais da comunidade, a 

visão que se tem hoje das cidades é de carros, edifícios, violência, favelas, não se fala mais de 

rua, praças, áreas de lazer e convivência.  

Ainda segundo o autor, neste processo de desenvolvimento urbano que não considera 

as relações pessoais e a sustentabilidade, tem se construído cidades voltadas para o interesse 

individual, com objetivos de maximização dos lucros. As lojas ficam localizadas em 

shoppings centers e prédios comerciais, considerados locais que proporcionam uma maior 

segurança, a população que possui um maior poder aquisitivo constrói suas casas em 

condomínios e conjuntos residências isolados do centro, as ruas encontram-se lotadas de 

carros e os espaços públicos multifuncionais vazios. 

Além da melhoria da qualidade do meio ambiente, o urbanismo sustentável busca 

promover o regionalismo cultural e histórico, de maneirar a promover a valorização das 

relações interpessoais do cidadão com sua história cultural e com o seu lugar (PORTES, 

2013). 

 

1.3 PRESSUPOSTOS E PREMISSAS PARA UMA CIDADE SUSTENTÁVEL 
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Constata-se que se vive em um mundo no qual o meio ambiente é limitado, está 

impactado, e que precisa sofrer mudanças. 

Segundo Rogers (2001), o modelo atual de desenvolvimento das cidades tem 

proporcionado à desigualdade social. 

Ainda para o autor, a economia encontra-se inflexível na centralidade da busca pela 

sustentabilidade, desde o processo industrial o objetivo era o crescimento econômico 

trilhando o caminho do consumo e do desperdício. O crescimento não deixa de ser um fator 

importante, porém não consegue atingir alguns pontos necessários à vida humana, como o 

bem-estar da sociedade e a qualidade do meio ambiente. A sustentabilidade seria então 

utilizada como uma medida pela busca da eficiência, beneficiando todos os cidadãos. 

Outro ponto que Rogers (2011) defende, é o uso de “impostos verdes” ou as chamadas 

taxas ambientais, fazendo com que as atividades que geram impactos negativos ao meio 

ambiente tenham um custo. Além disso, deve haver políticas ambientais que estimulem mais 

a reciclagem e o menor desperdício, assim como gerar empregos urbanos e oportunidades de 

negócio. A geração de empregos pode levar o indivíduo a ganhos sociais e ambientais 

significativos, para isso é necessário um poder público que trabalhe de forma conjunta com 

todos os atores da sociedade, sejam eles públicos ou privados. 

Para a implementação de uma cidade sustentável, devem ser definidas algumas 

condições, e isso só será possível quando houver interesse e vontade política. Desta maneira 

não haverá obstáculos econômicos e nem financeiros, além disso, poderá ser resultado de dois 

pontos: a definição consciente dos objetivos e a identificação das responsabilidades de 

implementação (DROBENKO, [2014?]). 

O autor acima citado define que estas condições podem ter maior efetividade no nível 

local, para isto devem ser desenvolvidos alguns pontos, dentre eles se pode destacar a 

participação das sociedades nas tomadas de decisões locais, a especificação das condições de 

implantação dos serviços públicos, a promoção de uma eficaz gestão integrada e transversal, a 

garantia dos direitos fundamentais, assim como o combate à violência e à criminalidade e uma 

efetiva proteção aos menos favorecidos. 

Devem-se incluir também atores sociais que se encontram fora da instituição do 

Estado, desta maneira é possível formular decisões sobre o futuro das cidades a partir dos 

próprios beneficiários (FERREIRA, 2012). 

Para Rogers (2001), uma cidade sustentável deve atender aos objetivos sociais, 

econômicos, ambientais, culturais, históricos, políticos e físicos, sendo um mecanismo 

dinâmico e complexo. Se a sociedade possuir a capacidade de reagir às mudanças, isso 
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possibilita uma cidade com muitas facetas, dentre elas: a justiça; a manutenção do aspecto 

visual, proporcionando beleza; com propostas de mudança; ecologicamente equilibrada; de 

fácil acesso a informações; compacta e policêntrica; e uma cidade diversificada. 

Drobenko ([2014?]) traz dois pontos importantes que definem as condições para a 

construção de cidades sustentáveis. O primeiro ponto é referente ao crescimento demográfico 

e o segundo ponto é sobre qual a capacidade que os ecossistemas têm para aguentar o 

desenvolvimento urbano. Para conseguir atender estas condições, é preciso implementações 

adaptadas, dois aspectos referentes a este ponto podem ser destacados: desenvolvimento de 

instrumentos de intervenção e implementação de meios suficientes. 

Instrumentos de intervenção – Tratam dos problemas que a urbanização traz, para isto 

são utilizados dois aspectos na viabilização das cidades sustentáveis, a administração 

mobiliária que consiste no gerenciamento do solo e do espaço, permitindo o acesso ao solo e à 

habitação para as populações menos favorecidas, e a planificação diferenciada como um 

instrumento de gestão, de modo de que seja feita uma planificação conjunta entre o 

urbanismo, transporte, água, saneamento, esgoto. 

Meios suficientes – São considerados três meios: meio humano, o homem como o 

principal agente no processo de elaboração da cidade sustentável, trata-se do processo de 

articulação entre os diferentes atores da sociedade, entre os mais favorecidos e os menos 

favorecidos na construção de um processo participativo e democrático; o meio financeiro, 

condição necessária, porém deve ser direcionado para o desenvolvimento de ações e práticas 

sustentáveis; por último e não menos importante o meio tecnológico, pois a construção de 

cidades sustentáveis exige o desenvolvimento de novas formas de tecnologias, infraestruturas 

e serviço sustentáveis. 

Para Silva (2011), uma cidade sustentável adota um modelo de gestão democrática e 

participativa, compreendendo a sua morfologia, promovendo a conexão urbana através da 

minimização dos espaços de mobilidade, fazendo com que haja a diminuição da dependência 

dos automóveis individuais, além de levar em consideração as condicionantes locais como 

clima, topografia, patrimônio cultural e ambiental, entre outros, determinados através de 

pesquisas realizadas no próprio local. 
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Quadro 1 - Características dos Sistemas Urbanos Sustentáveis. 

 
Fonte: SILVA, 2010. 
 

Neste quadro são identificados quatro pontos principais: conexões urbanas, identidade 

e percepção ambiental, morfologia e meio ambiente, que devem ser levados em consideração 

no processo de criação de sistemas urbanos sustentáveis. Definindo esses elementos como 

parâmetros quantitativos e qualitativos, é possível o uso de indicadores urbanísticos que 

mostram a qualidade espacial de uma cidade, desta maneira é possível estabelecer os critérios 

de ordenação e do planejamento urbano, assim como a utilização destes parâmetros para 

avaliar a sustentabilidade urbana (SILVA, 2011). 
A cidade sustentável é democrática, volta-se ao regional, compreende a morfologia a 
partir da lógica evolutiva e estruturada para o crescimento orgânico. Os projetos 
urbanos sustentáveis obedecem à percepção das escalas, sustentando as funções 
vitais, restabelecendo o sentido e orientação no tempo-espaço, face à necessária 
adequação aos habitantes, seus usos e equipamentos (SILVA; ROMERO, 2010, p. 
10-11). 
 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988), relacionando este fato com a gestão das cidades, é de responsabilidade da 

gestão o desenvolvimento de políticas urbanas que possuam em suas diretrizes o objetivo de 

promover tal direito. A intensificação do processo de urbanização fez com que a relação 

homem e natureza fosse mudada, transformando as questões ambientais e sociais em 

inseparáveis. A variável ambiental é uma condição indispensável para a promoção do bem-

estar da população. 
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A construção de cidades sustentáveis é necessária e possível, para tal é preciso que a 

gestão das cidades seja feita de modo participativo e democrático, assim como a adoção de 

valores capazes de rejeitar a economia predadora atual, visando à erradicação das 

desigualdades sociais e das segregações do espaço urbano. Outro ponto importante é repensar 

as funções do Estado, de forma que atenda aos interesses coletivos, buscando a elaboração de 

políticas públicas capazes de promover o desenvolvimento urbano de forma sustentável, 

proporcionando assim qualidade de vida nas cidades. 

 
1.4 PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE URBANA NO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 
 

O processo de urbanização em países em desenvolvimento tem causado uma relação 

de destruição com o meio ambiente, ocorrendo uma mudança da cidade compacta - na qual o 

uso e ocupação do solo é feito de maneira eficiente de modo a conservar e proteger as áreas 

verdes - para uma cidade cada vez mais dispersa, a qual tem um crescimento de maneira 

descontínua e sempre substituindo áreas verdes por ambientes construídos (ANJOS, 2014). 

Na América Latina o processo de urbanização ocorreu com maior intensidade a partir 

do ano de 1925, esse processo trouxe consigo o aumento da pobreza nas cidades latino-

americanas, sendo que a maioria da população concentra-se em poucos países, sendo eles: 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, Venezuela, Uruguai e Porto Rico 

(LATTES, 2001). 

 A urbanização das cidades latino-americanas ocorreu de maneira difusa, diversificada 

e fragmentada, construindo cidades dispersas, sendo as áreas mais distantes do centro 

ocupadas pela população de alta renda, com a construção de condomínios fechados, 

geralmente estas áreas são compostas por remanescentes florestais que acabam sendo 

destruídos ou danificados no processo de construção (ANJOS, 2014). 

Segundo o relatório elaborado pela Economist Intelligence Unit - EIU (2010), os 

problemas e desafios ambientais das áreas urbanas irão aumentar, especialistas calculam que 

as cidade aumentarão tanto o seu número populacional quanto a sua área, causando cada vez 

mais um pressão na infraestrutura das cidades, além das mudanças climáticas como 

enchentes, secas, tempestades, aquecimentos que também irão contribuir com essa pressão. 

  Borsdorf (2003), representa na figura abaixo o modelo da tipologia das cidades latino-

americanas no século XX, no seu modelo de cidade compacta até o século XXI com um 

modelo de cidade dispersa e fragmentada. 
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Figura 2 - Tipologia das cidades latino-americanas entre o século XX e o século XXI. 

 
Fonte: Borsdorf (2003). 

 
O fenômeno de urbanização observado em grande parte dos países subdesenvolvidos 
em muito se deve à matriz de industrialização tardia da periferia. A atratividade 
exercida pelos pólos industriais sobre a massa de mão-de-obra expulsa do campo 
(em especial nos países que receberam empresas multinacionais que alavancaram a 
passagem de economias agro-exportadoras para economias “semiindustrializadas”, 
como o Brasil ou a Índia), provocou a partir da década de 60 a explosão de grandes 
pólos urbanos no Terceiro-Mundo, que não receberam a provisão de habitações, 
infra-estrutura e equipamentos urbanos que garantisse qualidade de vida a essa 
população recém-chegada (FERREIRA, 2001, p. 4). 

 
Em grande parte dos países em desenvolvimento o processo de urbanização só ocorreu 

com intensidade a partir da década de 1970, quando o total da população urbana das cidades 

começou a ser maior que o da população rural (ANJOS, 2014), no Brasil esse processo de 

urbanização também ocorreu com maior intensidade neste período, e assim como nos outros 

países latino-americanos esse processo trouxe consigo grandes problemas sociais e ambientais 

(SILVA; ROMERO, 2010). 

Em números, podemos dizer que entre 1940 e 2000 a população urbana brasileira 

aumentou 55,9%, esse aumento traz demandas como emprego, abastecimento, transporte, 

saúde, energia, água (MARICATO, 2000). 
No Brasil, o processo de urbanização é um fenômeno recente e produtor de grandes 
desigualdades sociais e espaciais. Ainda que a origem das primeiras cidades ocorra 
ainda no período colonial, é somente com a afirmação das relações capitalistas na 
segunda metade do século XX que as cidades se expandem em número e 
concentração populacional. Grosso modo, a urbanização brasileira caracteriza-se por 
exibir uma tendência intensamente concentradora, a princípio, nas capitais, 
sobretudo, nas do Sudeste, mas, com a evolução nos sistemas técnicos e a 
desconcentração industrial, o fenômeno se espalha por todas as regiões 
(JUNQUEIRA, 2014, p. 96). 
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As cidades brasileiras possuem características semelhantes quando se trata dos 

problemas causados pelo processo de urbanização, apesar da diferença regional, do tipo de 

atividade exercida com mais influencia e outras diferenciações, problemas com o desemprego, 

mobilidade, lazer, abastecimento de água, habitação, educação e saúde, são problemas em 

comum (SANTOS, 2008). 
Os problemas urbanos são, portanto, manifestações dos problemas sociais, 
decorrentes dos processos de organização e ocupação do espaço pela sociedade no 
desenvolvimento das relações capitalistas de produção que sobrepõe o valor de troca 
ao valor de uso (JUNQUEIRA, 2014, p. 97). 

 
No município de João Pessoa o processo de crescimento da malha urbana começa a se 

desenvolver no final do século XIX, com a intensificação da produção de algodão e o 

aumento dos serviços públicos, os senhores de engenho e fazendeiros passaram a mudar para 

a cidade, começa a ter uma maior propulsão quando ocorre a implantação do sistema 

rodoviário ligando a cidade baixa para a cidade alta e mudanças na sua estrutura como a 

modernização dos transportes, saneamento, eletricidade e iluminação pública, abastecimento 

de água, construção de espaços públicos como praças e parque, entre outros (SOARES; 

SOARES, 2013). 

A partir de 1920 começa o processo de modernização no município com a expansão 

do parque industrial, as atividades econômicas passam a ser variadas, os espaços públicos 

começam a ser frequentados pela população, principalmente as de alta e média renda, pois 

estes espaços eram cercados e restritos, com a construção de novas vias, novos bairros 

começam a surgir (KOURY, 2005). 

Para Silva (1996),  
[...] a cidade experimentou uma “revolução urbanística”, termo que justifica-se em 
função de toda uma transformação em termos de concepção urbanística, cultural, 
ideológica e sobretudo espacial que a cidade sofreu, cuja característica mais 
marcante foi o intervencionismo no ordenamento espacial urbano (p. 67). 
 

Com abertura das avenidas João Machado, Maximiliano de Figueiredo e Epitácio 

Pessoa à expansão da cidade toma um novo rumo, a população de grande poder aquisitivo 

passa a residir na orla, e nos novos bairros como o bairro dos Estados, Expedicionários, 

Tambiá, Jaguaribe e parte do centro (SOARES; SOARES, 2013). 

Os programas nacionais de habitação também foram grandes responsáveis pelo 

aumento populacional do município, a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e do 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH) no ano de 1964 fizeram com que houvesse mudanças 

significativas na cidade, com a construção de moradias em áreas periféricas, novos bairros 
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foram criados, como os bairros de Castelo Branco I, II, e III, Ernesto Geisel, Cristo Redentor, 

Valentina de Figueiredo, Bancários e Mangabeira de I ao VII (MORAIS, 2009). 

No centro da cidade onde existia a maioria das construções residenciais e religiosas, 

passou a ser ocupado por comércios e prédios empresariais. A partir da década de 1970 a 

Avenida Epitácio Pessoa também passou a ser uma avenida comercial e a orla além de ser 

considerada como parte de um bairro nobre do município, também era uma importante área de 

lazer e comércio (KOURY, 2005). 

O processo de ocupação urbana vai aumentando no decorrer dos anos, e as regiões 

mais distantes e periféricas começam a ser ocupadas pela população de baixa renda, as 

ocupações de encostas, vales de rios, manguezais, em condições de extrema precariedade 

quando as necessidades básicas (água, energia, saneamento, infraestrutura) vêm causando 

diversos problemas sociais e ambientais (SOARES; SOARES, 2013). 

Para Morais (2009), essa ocupação no município de João Pessoa acontece devido a 

falta de planejamento urbano por parte do poder público, como por exemplo, a margem do rio 

Jaguaribe que é ocupada por um contingente populacional elevado, sem nenhum atendimento 

de serviços urbanos. 

“A consequência do processo histórico da urbanização de João Pessoa resultou num 

acelerado aumento das áreas ocupadas e da população, com forte pressão nos ecossistemas 

naturais” (PMJP, p. 28, 2012), como podem ser vistos nos mapas abaixo. 
 

Figura 3- Uso e ocupação do solo na cidade de João Pessoa em 5/11/1991 (a), 26/08/2006 (b) e 8/10/2010 (c).

 
Fonte: SOUZA et al., p. 28, 2016. 

 

A população de João Pessoa, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), aumentou de mais de 80%, principalmente entre a década de 1980 e 2000, 

consequentemente houve o aumento da malha urbana do município.  
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Gráfico 2 - Crescimento Populacional de João Pessoa entre 1872 e 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 
 

Fatores como a implantação do sistema rodoviário e investimentos em infraestrutura 

como implantação de novas vias, a exemplo da Avenida Epitácio Pessoa e a implementação 

de programas habitacionais do estado, impulsionaram a expansão urbana e a criação de novos 

bairros, acontecendo o processo de espraiamento, resultando em um crescimento desordenado 

da cidade com intenso processo de adensamento e favelização (CASTRO et al., 2015).  
Os efeitos da dispersão urbana se refletem nos impactos sobre o ambiente natural, na 
deficiência crônica estrutural e infraestrutural que se estabelece nas periferias 
urbanas, nos custos econômicos e ambientais de seu funcionamento e, ainda, nas 
oportunidades de desenvolvimento humano da população. (PMJP, p. 28, 2012) 
 

Nos mapas a seguir é possível ver como se deu esse processo de crescimento urbano 

de João Pessoa, de 1963 a 2013. 
Figura 4 - Crescimento Urbano de João Pessoa 1963 – 1970. 

 
Fonte: CASTRO et al., 2015. 

 
 
 

0 
100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 
800.000 

1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 



41 
 
Figura 5 - Crescimento Urbano de João Pessoa 1970-2004.

 
Fonte: CASTRO et al., 2015. 
 
 
Figura 6 - Crescimento Urbano de João Pessoa 2004-2013. 

 
Fonte: CASTRO et al., 2015. 
 

Todo esse processo de crescimento urbano desordenado acarretou problemas diversos 

para o município, mas também fizeram com que houvesse a necessidade de se criar aparatos 

legais capazes de promover a expansão urbana de maneira sustentável. O processo de 

ocupação da cidade feito sem o devido planejamento e de maneira insustentável acarretou 

uma série de problemas que se prolongaram no decorrer dos anos. 
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A ocupação do litoral pessoense ocorreu de maneira que gerou a perda da qualidade 

ambiental das praias, rios, estuários, manguezais, falésias, entre outros ecossistemas, segundo 

Morais (2009) essa ocupação ocorreu sem nenhum planejamento e continua avançando sem a 

preocupação necessária com a qualidade do meio ambiente, interferindo na balneabilidade e 

potabilidade das águas.  

 Ainda segundo a autora, o litoral sul continua sendo alvo de grandes ocupações, já o 

litoral norte quase não possui mais espaços naturais para serem transformados, pois já se 

encontra bastante urbanizado, esse processo de urbanização vem pressionando cada vez mais 

áreas com fragilidades ambientais, como o vale do rio Jaguaribe que de um lado é pressionado 

por empreendimentos comerciais e do outro pela população de baixa renda que por falta de 

opção de moradia, constroem suas casas nas margens do rio. 

Apesar de possuir um sistema de abastecimento de água satisfatório, há um grande 

problema na eficiência e na qualidade de uso e tratamento dessas águas, boa parte do esgoto 

não recebe o tratamento adequado e é lançado no sistema fluvial sem a devida qualidade 

exigida, isso faz com que aumente a poluição do sistema hídrico da cidade, além disso, existe 

um grande problema de drenagem devido aos lançamentos de esgotos nas tubulações, 

edificações construídas em áreas próximas ao curso d’água e a obstrução de vias devido ao 

lixo e entulho acumulados (ICES BRASIL, 2014). 

Além da poluição das águas, outro problema que a cidade enfrenta é o 

desaparecimento das suas áreas verdes, e os espaços verdes são em sua maioria privados, 

além disso, a ocupação pela população de baixa renda nestes espaços tem os degradado cada 

vez mais, conforme afirma Silva (2012), 

 
[...] muitos espaços verdes ainda remanescentes, e salvos da ocupação imobiliária, 
são apropriados, de uma maneira geral, por uma população de baixa renda, com 
destaque para a atividade informal dos carroceiros que as utiliza para o despejo e 
queima de lixo, para o despejo de resíduo sólido de construção civil e para 
atividades diversas (sexo, consumo e tráfico de droga, caça predatória de espécies 
animais silvestres e extração de madeira para carvão). Uma outra apropriação desses 
espaços na cidade se dá por invasão e por especulação imobiliária informal. Muitas 
comunidades atuais, carentes de infraestrutura urbana são o resultado de invasões de 
espaços verdes, agenciadas por especuladores (p. 190-191) 
 

Alguns parques do município também sofrem com a degradação ambiental, apesar de 

todo seu aparato legal como o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 

Atlântica e do Sistema Municipal de Áreas Protegidas. 

Ocorrem problemas como o desmatamento, despejo de resíduos sólidos, deposito de 

lixo, derramamento de esgoto sem tratamento, queima de materiais e caça predatória, muitos 
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deles não possuem plano de manejo e encontram-se em alto grau de degradação, sendo 

utilizados de qualquer maneira pela população, sem uma devida fiscalização, além disso, não 

há interesse necessário do setor público para com as áreas de preservação, assim como a 

criação e implementação de parque públicos (SILVA, 2012). 

Esses impactos negativos às áreas verdes urbanas e o tipo de ocupação do solo 

interferem diretamente na qualidade do ar e no microclima do município, pois a substituição 

de vegetação por asfalto e pelo concreto provoca a redução da umidade da superfície, 

dificultando assim o processo de evapotranspiração. Além disso, as áreas que possuem 

vegetação colaboram para a redução da temperatura urbana e em áreas mais urbanizadas com 

uma grande quantidade de solo exposto e mais adensadas a temperatura da superfície é maior 

(SOUZA; et. al., 2016). 

Em um estudo realizado pelo Consócio IDOMCobrape nos anos de 2010 e 2012 sobre 

a mudança de clima na microrregião de João pessoa, em 2010 o total das emissões foi de 

1.198.034 toneladas de CO2 e, e em 2012 houve um acréscimo de 43,70% das emissões de 

GEE, totalizando 1.721.681 toneladas de CO2, esta pesquisa considerou como fonte de 

emissão transportes, resíduos, serviços, uso de produtos, residencial, produção de energia, 

industria,  silvicultura e outros usos do solo, como pode ser visto no gráfico abaixo (ICES 

BRASIL, 2014). 

 
Gráfico 3 - Emissões de CO2 por setor em 2010 e 2012. 

 
Fonte: Consórcio IDOM-Cobrape– (ICES BRASIL - PLANO DE AÇÃO JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, 

2014). 

 

 Em relação com a média mundial de emissões o quantitativo da microrregião de João 

Pessoa é baixo, porém essa taxa tende a crescer. Para que isso não ocorra é necessária a 
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adesão de ações e estratégias para redução das emissões de gases, com um efetivo 

monitoramento e mecanismos de controle e fiscalização municipal (ICES BRASIL, 2014). 

 A gestão de resíduos sólidos de João Pessoa é de responsabilidade da Autarquia 

Especial Municipal de Limpeza Urbana (EMLUR), vinculada a Prefeitura Municipal. 

Segundo dados do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) em 

uma pesquisa realizada no ano de 2013, a geração de resíduos sólidos por habitante é de 0,94 

kg/habitante.dia.  

 O município possui propostas de programas e ações desenvolvidas pela EMLUR, 

dentre eles temos: Projeto Limpinho 3R, Cocoletores, Projeto Emlur no Meu Bairro, Projeto 

Cata-Treco, Meu Bairro é Limpeza, Sabão ecológico, Emlur Amiga da Paz, Cidade Limpeza, 

Verão Beleza; Aplicativo ‘Olha isso, Limpinho’, Planejamento de Serviços Congêneres, 

Núcleo de apreensão de animais; Bem-estar Social; Arte e Cultura; Usina de beneficiamento 

de resíduos; Limpeza de rios; Oficina de reciclagem e reaproveitamento. 

 Apesar de um número variado de ações a reciclagem de resíduos sólidos no município 

ainda é muito baixa, sendo apenas 1% dos resíduos reciclados, o restante é depositado no 

Aterro Sanitário Metropolitano de João Pessoa, que atende além do município, as cidades 

circunvizinhas (Bayeux, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, Lucena e Santa Rita) 

(ICES BRASIL, 2014). 
É notável a expansão da mancha urbana de João Pessoa ao longo dos séculos. Em 
especial, os últimos vinte anos mostram um padrão de crescimento ainda mais 
intenso, o que exige uma atenção especial do município no sentido de impedi-lo 
quando necessário e orientá-lo para a sustentabilidade e qualidade de vida de seus 
habitantes (ICES BRASIL, 2014, p. 64). 
 

Outro grande problema enfrentado no município é a questão da mobilidade urbana, o 

meio de transporte mais utilizado pela população é o transporte motorizado individual. 

Segundo dados do diagnóstico realizado na construção do Plano de Ação João Pessoa 

Sustentável em 2014, nos últimos anos houve uma redução de 12% do uso do transporte 

público coletivo. 

O município vem sofrendo com os congestionamentos causados pelo grande número 

de veículos individuais como carros e motos, assim como a população que necessita dos 

meios de transporte públicos vêm sofrendo cada vez mais devido à má qualidade dos mesmos, 

o que tem gerado a diminuição no número de pessoas que utilizam o ônibus como meio de 

transporte, optando por automóveis particulares como motocicletas (PASSOS et. al., 2012). 

Fatores como estes - má qualidade do transporte público, aumento da motorização e 

aumento da mancha urbana - fazem com que João Pessoa tenha um sistema de mobilidade 
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sustentável ameaçado. A criação do Plano de Mobilidade urbana municipal é uma ferramenta 

importante para coordenar políticas, programas e ações nas questões de mobilidade e 

transporte (ICES BRASIL, 2014). 

No Brasil e no mundo são desenvolvidas ações e práticas sustentáveis na busca da 

melhoria da qualidade do ambiente urbano, assim como a resolução de problemas ambientais 

e sociais que ocorrem devido ao processo de urbanização, no quadro abaixo seguem alguns 

exemplos dessas práticas em países da América Latina.  

 
Quadro 2 - Práticas Sustentáveis em alguns países da latino-americanos. 

Cidade/ 

País 

Programa/ 

Projeto/Ação 
Objetivos Alguns Resultados 

Medllín/ 

Colômbia 

Projeto Viviendas 
com Corazón 

Melhoria das condições de 
vida das famílias da cidade 
de Medellín com 
disponibilização de 
serviços de água, esgoto, 
coleta de lixo, mobilidade 
espaços públicos  
(PLATAFORMA 
CIDADES 
SUSTENTÁVEIS). 

Entrega de mais de 
13.000 mil moradias, 
melhorias de 1.500 
habitações, 
atendimento a mais 
de 16.000 mil 
famílias 
(PLATAFORMA 
CIDADES 
SUSTENTÁVEIS). 

São Paulo/ 

Brasil 

Projeto Bairro-
Escola 

Propor a integração entre 
as escolas, a comunidade, 
as famílias e as 
instituições locais, com o 
intuito de promover 
oportunidades educativas e 
estabelecer relações de 
confiança e apoio 
(CIDADE ESCOLA 
APRENDIZ – 
RELATÓRIO, 2009). 

 

UNESCO/UNICEF 
reconhecem o 
Bairro-Escola como 
modelo em educação 
a ser replicado 
mundialmente, o 
projeto já é 
desenvolvido em 16 
cidades de 6 estados 
(CIDADE ESCOLA 
APRENDIZ – 
RELATÓRIO, 
2009). 

Recife/ 

Brasil 

Programa Educar 
para uma Cidade 
Sustentável 

Promover a educação 
ambiental nas escolas da 
rede municipal de ensino 
através da formação de 

Implantação da 
coleta seletiva nas 
escolas municipais, 
promoção da 
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educadores ambientais 
(EDUCARES, 2014). 

conscientização 
ambiental e criação 
da Comissão 
Municipal Educação 
Ambiental 
(EDUCARES, 
2014). 

Piraí/Brasil Projeto Piraí Digital Democratizar o acesso a 
tecnologia e a informação 
através da universalização 
do acesso à internet com 
tecnologia de ponta e com 
baixo custo.  
(PLATAFORMA 
CIDADES 
SUSTENTÁVEIS). 

Cobertura de mais de 
500 km² do 
município, todas as 
instituições de 
ensino possuem 
acesso a internet em 
banda larga, assim 
como os postos de 
saúde e prédios 
públicos e 
capacitação de 
professores e 
servidores públicos. 
(PLATAFORMA 
CIDADES 
SUSTENTÁVEIS) 

Fortaleza/ 

Brasil 

Banco Palmas Implantar programas e 
projetos que gerem renda 
na própria comunidade. 

Realização de mais 
de 3000 operações 
de créditos, 
beneficiando 2.500 
famílias, criação da 
Rede Brasileira de 
Bancos 
Comunitários 
(PLATAFORMA 
CIDADES 
SUSTENTÁVEIS). 

Santana de 
Parnaíba/ 

Brasil 

Programa Lixo da 
Gente – Reciclando 
cidadania 

Realizar a coleta seletiva e 
a conscientização da 
população sobre a 
importância da reciclagem. 

Realiza 50% da 
coleta seletiva de 
Santana de Parnaíba 
(PLATAFORMA 
CIDADES 
SUSTENTÁVEIS). 
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São Paulo/ 

Brasil 

Programas 
Ambientes Verdes e 
Saudáveis 

Melhorar a participação 
dos atores envolvidos na 
busca pela saúde e meio 
ambiente de qualidade. 

Mais de 6.000 
agentes comunitários 
com capacitação em 
meio ambiente, 978 
projetos de 
intervenção local, 
criação de novas 
funções de trabalho 
na saúde 
(PLATAFORMA 
CIDADES 
SUSTENTÁVEIS). 

Paragominas/ 

Brasil 

Programa Município 
Verde 

Reflorestamento através 
de processos de produção 
sustentável. 

A cidade deixou de 
ser um dos 
municípios com 
maior índice de 
desmatamento na 
Amazônia, criação 
de Parques 
Municipais, 
alcançando uma 
extensão de 11 há e 
outras 11 cidades do 
estado aderiram ao 
programa 
(PLATAFORMA 
CIDADES 
SUSTENTÁVEIS). 

São 
Paulo/Brasil 

Geração de 
eletricidade através 
do gás metano 

Obter energia elétrica 
através da queima do 
metano produzido nos 
aterros sanitário fechados 
na cidade (Bandeirantes e 
São João) (EIU, 2010). 

Produção de energia 
elétrica, venda de 
créditos de carbono 
(EIU, 2010). 

 

Buenos 
Aires/ 

Argentina 

Programade 
Eficiência 
Energética em 
Prédios Públicos 

Redução do consumo de 
energia de edifícios 
públicos (EIU, 2010). 

Mais de 20 prédios 
públicos já fazem 
parte do programa. 

Quito/ 

Equador 

Projeto de 
Florestação e 

Reflorestamento e plantio 
de novas árvores nativas 

Plantio de mais de 
seis milhões de 
árvores nativas (EIU, 
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Reflorestamento no município (EIU, 2010). 2010). 

Curitiba/ 

Brasil 

Trânsito Rápido de 
Ônibus (BRT) 

Melhorar a eficiência do 
transporte público no 
município e a mobilidade 
urbana 

Transporte 1,8 
milhões de 
passageiros por dia 
(EIU, 2010). 

Buenos 
Aires/ 

Argentina 

Plano de Mobilidade 
Sustentável 

Melhorar a mobilidade 
urbana do município de 
maneira sustentável. 

Construção de mais 
de 150 quilômetros 
de ciclovias e a 
implantação do 
Metrobus, sistema 
BRT. (MOBILIZE, 
s. d.) 

Porto 
Alegre/Brasil 

Programa Água 
Certa 

Possibilitar as pessoas que 
residem em assentamentos 
informais o acesso a água. 

15.000 mil famílias 
beneficiadas (EIU, 
2010). 

 

Belo 
Horizonte/ 

Brasil 

Fundação de Parques 
Municipais 

Revitalizar e proteger as 
áreas verdes municipais. 

Administração de 69 
parques e criação de 
programas 
educacionais (EIU, 
2010). 

Cidade do 
México/ 

México 

Programa PROAIRE Melhorar a qualidade do 
ar. 

Substituição de mais 
de 30.000 táxis por 
veículos menos 
poluentes (EIU, 
2010). 

Curitiba/ 

Brasil 

Programa Câmbio 
Verde 

Combater a fome, gerar 
renda, preservação 
ecológica e incentivo a 
organização de produtores. 
(PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CURITIBA, 2013). 

Atendimento de mais 
de 7,5 mil pessoas 
por mês, com a 
entrega de 86 
toneladas de 
alimentos e 344 
toneladas de resíduo 
sólido 
(PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CURITIBA, 2013).  

Medellín/ Programa de Melhorar o saneamento Atualização de 
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Colombia Saneamento dos 

Rios 
básico do município. arquedutos e 

conscientização da 
adoção de práticas de 
preservação da terra 
e conservação da 
água (EIU, 2010). 

Porto Alegre/ 

Brasil 

Operação Ar Puro Medir a emissão de gases 
poluente emitidos por 
automóveis a diesel. 

Em 2013 foram 
realizadas 31 
operações, com 444 
vistorias, das quais 
175 foram 
reprovadas 
(PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
PORTO ALEGRE). 

Salvador/ 

Brasil 

Programa Escola 
Municipal de 
Jardinagem 
Itinerante 

 Realizar o plantio de 
mudas de espécies nativas 
da Mata Atlântica em 
praças públicas ou áreas 
ou espaços que 
necessitem. 
(PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SALVADOR) 

Até o ano de 2016 
mais de 1,3 mil 
mudas já foram 
plantadas 
(PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SALVADOR) 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Os instrumentos legais como os planos e códigos municipais são instrumentos 

necessários para a gestão ambiental. É a partir deles que ficam instituídas as normas gerais e 

específicas com a finalidade de proteção do meio ambiente como um todo.  

Para Teixeira (2002) as políticas públicas que são transformadas em instrumentos 

legais necessitam de mediações sociais e institucionais, a fim de se estabelecer um consenso e 

consequentemente tais políticas possam ser consideradas legitimadas e eficazes, para atender 

as demandas da população. 

O município de João Pessoa é caracterizado por possuir uma vasta área verde urbana, 

porém nos últimos anos, o município vem sofrendo um crescimento acelerado da malha 

urbana e isso tem impactado negativamente nas áreas verdes, sendo que muitas delas já 

desapareceram. 



50 
 

Diante das diversas mudanças sociais, ambientais, históricas, estruturais, entre outras, 

que ocorreram no município de João Pessoa, surge à necessidade da criação de normas e leis 

com o objetivo de nortear este crescimento, considerando diversos aspectos. Nesta pesquisa 

serão analisados os seguintes aparatos legais: Plano diretor Municipal, Plano de Conservação 

da Mata Atlântica e o Sistema Municipal de Áreas Protegidas de João Pessoa (SMAP). 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, foi fundada em 1585 com o 

nome de Nossa Senhora das Neves e recebeu o nome atual em 1930. É um dos principais 

centros financeiros e econômicos do estado, e o processo de urbanização deu-se a partir do 

centro da cidade em direção ao litoral. 

Tem como principal acesso a rodovia BR 101, que ao sul liga ao estado de 

Pernambuco e ao norte ao estado do Rio Grande do Norte. O município de João Pessoa faz 

parte da mesorregião Zona da Mata Paraibana, e tem municípios limítrofes: Bayeux, Santa 

Rita, Cabedelo, Conde e Lucena. 

Ocupa porções da bacia hidrográfica Rio Gramame, responsável por grande parte do 

abastecimento urbano, ao sul, parte das bacias dos rios Paraíba/Sanhauá, a oeste, e na sua 

porção central estão as bacias do Jaguaribe/Timbó, que são intraurbanas, além das bacias 

secundárias, como as dos rios Cuiá, Jacarapé, Aratu e Cabelo. Seu clima é classificado como 

quente e úmido (PMJP, 2012). 
 

Figura 7 - Localização do Município de João Pessoa. 

 
Elaboração Cecília Silva. 
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Possui uma população de 723.515 habitantes, segundo o Censo 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), distribuída numa área de 211,47 km², resultando 

numa densidade demográfica de 3.421 hab./km². Nos últimos anos, o município de João 

Pessoa teve um aumento significativo no seu número de habitantes, dos quais 720.785 estão 

na área urbana e 2.730 na zona rural. 

A questão econômica da cidade é constituída principalmente pelo setor de serviços, 

seguido pela indústria e a agropecuária (IBGE, 2013). 

Possui um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,763 (IBGE, 2010) e um Índice de 

Gini de 0,5118 (MS, 2010). 

No que diz respeito ao meio ambiente, João Pessoa possui 30,67% do seu território 

considerado como área verde, sendo 3.459,58 hectares (86 áreas) de remanescentes vegetais, 

1.060,25 hectares (oito áreas) de manguezais, 1.690,12 hectares de áreas degradadas (114 

unidades) e 160 hectares de arborização urbana (PMJP, 2012). 

A vegetação é composta por matas ciliares, matas fechadas, mangues, restingas e a 

arborização urbana, porém com o processo de urbanização que a cidade tem sofrido 

encontram-se apenas resquícios da vegetação natural na Planície Litorânea. É gradativo o 

aumento da construção de residências no litoral e a ocupação das áreas verdes para a 

construção de condomínios fechados que são denominados de “condomínios ecológicos”, por 

que suas áreas verdes são protegidas por leis ambientais municipais, estaduais e federais 

(PMJP, 2012). 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de caráter explicativo. Segundo Gil (2008), esta pesquisa tem como 

objetivo a identificação de fatores que proporcionam a ocorrência de fenômenos, 

aprofundando o conhecimento da realidade. A pesquisa explicativa se propõe a registrar, 

analisar e interpretar fatos de maneira a identificar suas causas. 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de identificar as 

abordagens teóricas acerca do tema em questão, utilizando livros, artigos científicos e outros 

meios físicos e eletrônicos de informação, a exemplo de periódicos. Em seguida foi realizada 

uma pesquisa documental. Nesta pesquisa são utilizados autores como Abramovay (2010), 

Buarque (2002), Coelho (2006), Fernandes (2012), Ferreira (1998), Jacobi (1999), Maricato 

(2006), Peccatiello (2011), Rogers (2001), Romero (2007), Silva (2010), Teixeira (2002), 

entre outros. 
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Esta pesquisa bibliográfica possibilitou a construção da fundamentação teórica, 

abordando os seguintes conceitos: Desenvolvimento Sustentável; Cidades Sustentáveis; 

Políticas públicas; Políticas públicas ambientais, entre outros. 

Na pesquisa documental, para coleta de dados e o levantamento de informações sobre 

as características econômicas, sociais e ambientais locais foi realizada uma consulta a 

documentos públicos do município, como Plano Diretor Municipal, Plano de Conservação da 

Mata Atlântica e o Sistema Municipal de Áreas Protegidas de João Pessoa (SMAP), com a 

finalidade de identificar nestes instrumentos legais quais as ações e propostas relacionadas 

com a promoção de cidades sustentáveis. 

Para a avaliação das políticas públicas do município de João Pessoa e sua relação com 

as diretrizes de cidades sustentáveis, foram utilizados os seguintes elementos da 

sustentabilidade: Qualidade dos rios e mares; Áreas verdes; Qualidade do ar; Mobilidade 

urbana; Emissões de gases poluentes; Produção de resíduos. 

Foi realizada também a aplicação de questionários através de entrevistas, com o 

objetivo de enriquecer e complementar a coleta de dados, possibilitando a obtenção de dados 

subjetivos que expressem a opinião dos entrevistados, com o objetivo de traçar qual a visão 

dos gestores públicos e da sociedade civil sobre as questões ambientais do município, funções 

específicas de cada órgão ou organização e quais ações de fato cada entidade promove e 

contribui para a construção de uma cidade sustentável. 

Utilizou-se o método de entrevistas semiestruturadas. Neste tipo de entrevista é feita a 

combinação de perguntas objetivas e subjetivas e o entrevistado pode discorrer sobre o tema. 

São definidas as questões, porém deve-se ter um contexto de uma conversa informal, tomando 

cuidado para o entrevistado não fugir do assunto. Neste tipo de entrevista também é possível a 

inserção de novas perguntas no momento, com o objetivo de esclarecer perguntas que não 

ficaram claras (BONI; QUARESMA, 2005). 

Foram entrevistados dois grupos específicos, gestores públicos municipais da gestão 

atual (2013-2016) e associados aos movimentos ambientalistas, ONG’s, associações e grupos 

que também possuem a temática ambiental em suas pautas. Os órgãos visitados foram: 

Secretaria de Meio Ambiente; Secretaria de Planejamento; Secretaria de Infraestrutura; 

Superintendência de Mobilidade Urbana, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de 

Educação e Secretaria de Produção, Trabalho e Renda. 

Da sociedade civil organizada foram entrevistadas quatorze pessoas das seguintes 

entidades: Associação Paraíba dos Amigos da Natureza (APAN); Congregação Holística da 

Paraíba - Escola Viva Olho do Tempo (EVOT); AFYA Centro Holístico da Mulher; 
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Associação Guajiru: Ciência, Educação e Meio Ambiente; Coletivo Jovem de Meio Ambiente 

da Paraíba (CJ/PB); Movimento SOS Rio Cuiá; Assembleia Popular (AP); Movimento João 

Pessoa Que Queremos; Minha Jampa; Grupo Amigos da Barreira (GAB); Instituto dos 

Arquitetos do Brasil (IAB); Engajamundo, SOS Mata Atlântica; e Grupo Especializado em 

Tecnologia e Extensão Comunitária (GETEC). 

Foram aplicados questionários que foram divididos em duas partes, a primeira com 

perguntas objetivas traçando o perfil do entrevistado e a segunda parte com perguntas 

subjetivas sobre a gestão ambiental, foi elaborado um questionário específico para a sociedade 

civil organizada e outro para os gestores. Os questionários foram aplicados de forma 

presencial entre os meses de junho e julho de 2016, as respostas foram gravadas em áudio e 

transcritas. A análise dos dados foi feita de maneira quanti-qualitativa, através da análise do 

conteúdo, com a leitura e interpretação das respostas dos entrevistados e a construção de 

gráficos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 PLANO DIRETOR MUNICIPAL (2009) 

 

O plano diretor é um instrumento de planejamento urbano, trata-se de um plano que é 

elaborado após um estudo das realidades locais, sejam elas físicas, sociais, econômicas, 

políticas ou administrativas. A partir desse diagnóstico são feitas propostas de curto, médio e 

longo prazo para o desenvolvimento da cidade de forma planejada e organizada (VILLAÇA, 

1999). 

O plano diretor é regulamentado através de lei específica, devendo conter no mínimo 

as delimitações das áreas urbanas, o desenvolvimento físico, social e econômico e a 

participação da sociedade.  

O atual plano diretor da cidade de João Pessoa foi instituído através do Decreto de nº 

6.499 de 20 de março de 2009, e é o principal instrumento de política urbana do município, 

pois tem o objetivo de nortear a produção e a gestão da cidade. Este plano trata da revisão do 

Plano Diretor de João Pessoa do ano de 1992, e foi elaborado atendendo as exigências do 

Estatuto das Cidades e da Constituição Federal de 1988.  

Está estruturado em sete principais pontos: 

- Política Urbana 

- Uso e Ocupação do Solo 
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- Instrumentos para a Gestão Urbana 

- Políticas de Desenvolvimento 

- Sistema de Planejamento 

- Disposições Gerais 

- Disposições Transitórias 

Sua principal proposta é promover o uso e ocupação do solo de maneira sustentável e 

socialmente justa, de modo que venha a promover o bem-estar da população e preservar os 

bens culturais e o meio ambiente. Dos objetivos-meios propostos ele visa garantir à população 

uma cidade sustentável, assim como possibilitar o atendimento de algumas das necessidades 

básicas como a garantia à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para a população e um 

ponto muito importante que é a participação popular nos processos políticos decisórios, 

através de audiências públicas (PMJP, 2009). 

O uso e ocupação do solo urbano está sob a ordenação e controle deste plano, visando 

que este processo se dê de maneira sustentável, considerando o macrozoneamento feito e 

respeitando os limites das zonas estabelecidas. 

Dentre essas zonas, existem as de restrições adicionais, que são zonas em que o uso e 

ocupação do solo, está limitado devido a interesses de preservação das características 

ambientais, culturais, históricas e paisagísticas. São elas: o Centro Principal da Cidade, a Orla 

Marítima, o Altiplano do Cabo Branco e o Cone de Proteção ao Vôo do Aeroclube. 

As Zonas especiais são divididas em duas, zonas de interesse social que são destinadas 

à produção, manutenção e à recuperação de habitações de interesse social. 

As Zonas de preservação (ZEP) são áreas em que são definidas normas específicas e 

diferenciadas para o seu uso, visando a preservação, manutenção e recuperação de 

características paisagísticas, ambientais, históricas e culturais. 

Outro instrumento importante definido no Plano Diretor são os Setores de Amenização 

Ambiental (SAA), compreendendo as faixas contíguas das ZEP’s e da falésia do Cabo Branco 

com o objetivo de controlar os impactos como o desmatamento, a erosão, o desmoronamento 

de barreiras, e redução de impactos de construções, e os Setores de Proteção da Paisagem 

(SPP). 

A delimitação quanto à altura máxima das edificações situadas em uma faixa de 500 

metros ao longo da orla e a partir da linha de testada da primeira quadra da orla em direção ao 

interior do continente é um ponto que também merece destaque. 

São consideradas Zonas Especiais de Preservação: 
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I - O Centro Histórico da cidade;  
II - a Falésia do Cabo Branco, o Parque Arruda Câmara, a Mata do Buraquinho, a 
Mata do Cabo Branco, os manguezais, os mananciais de Marés-Mumbaba e de 
Gramame, o Altiplano do Cabo Branco, a Ponta e a Praia do Seixas e o Sitio da 
Graça;  
III - os vales dos rios Jaguaribe, Cuiá, do Cabelo, Água Fria, Gramame, Sanhauá, 
Paraíba, Tambiá, Mandacaru, Timbó, Paratibe, Aratú e Mussuré, na forma da Lei 
Federal e Estadual;  
IV - as lagoas do Parque Sólon de Lucena, Antônio Lins, João Chagas e as Três 
Lagoas de Oitizeiro;  
V - os terrenos urbanos e encostas com declividade superior a 20% (vinte por cento);  
VI - as praças públicas com áreas superior a 5.000 m²;  
VII - as áreas tombadas ou preservadas por legislação Municipal, Estadual ou 
Federal (PMJP, 2009). 
 

 Tais espaços são de suma importância para a promoção do desenvolvimento urbano 

sustentável, a conservação, preservação e manuntenção dos espaços como as praças públicas, 

os parques, as matas urbanas, praias urbanas.  

Apesar do Plano Diretor defnir as áreas que devem ser ocupadas ou as áreas restritas 

de ocupação, enfrentam-se grandes problemas no município de João Pessoa em relação a 

ocupação e uso do solo, os vales dos rios têm sido ocupados cada vez mais pela população de 

baixa renda, e isto têm causado diversos problemas ambientais e sociais, como a poluição dos 

rios, destruição das matas ciliares, falta de acesso as necessidades básicas para sobrevivência 

humana como água própria para consumo, saneamento básico, energia eletrica, etc.  

Os empreendimentos também tem causado diversos impactos ambientais, como o caso 

do Shopping Manaíra que fica localizado onde era um manguezal, considerado uma zona 

especial de preservação pelo Plano Diretor de João Pessoa, o local passou por um processo de 

terraplanagem, o que resultou na destruição do mangue, causando diversos impactos 

ambientais, sociais e economicos para a localidade (FURRIER, 2007). 

Mais de 90% dos bairros do município de João Pessoa possuem aglomerados 

informais, com um grande número de pessoas vivendo em situação precária (ICES BRASIL, 

2014). Esse crescimento da densidade urbana tem causado a degradação e o desaparecimento 

das áreas verdes municipais, a Mata do Buraquinho considerada zona especial de preservação 

vem sendo cada vez mais pressionada pelo processo de ocupação. 

As Zonas Especiais de Interesse Social definida no Plano Diretor como “aquelas 

destinadas primordialmente à produção, manutenção e à recuperação de habitações de 

interesse social” (PMJP, p. 12, 2009), tem como objetivo promover a urbanização e a 

regularização fundiária, fazendo com que sejam definidas normas diferenciadas para as 

aglomerações, levando em consideração as especificidades do local. O reconhecimento e a 

regulamentação das ZEIS do município promovem a melhoria da qualidade da população que 
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reside naquele local, através da implantação de infraestrutura adequada, saneamento básico, 

energia, e outros serviços públicos necessários. 

 A Falésia do Cabo Branco, também zona especial de preservação encontra-se em 

estado de emergência devido à erosão na barreira do cabo branco, causada pelos impactos 

naturais, porém intensificada pela ação humana. 

“Historicamente, na cidade, os espaços verdes de preservação ambiental, como fundos 

de vale e encostas, vêm sendo ocupados informalmente pela população de baixa renda, o que 

contribui para a extinção das matas ciliares e a poluição dos rios”. (SILVA, p. 49, 2015) 

O Parque Solón de Lucena conhecido como Parque da Lagoa, localizado no centro da 

cidade passou recentemente por um processo de revitalização e modernização, é considerado 

uma referencia urbanística, cultural e histórica do município, apesar de ser uma zona especial 

de preservação, este espaço sofreu diversos impactos ambientais devido ao processo de 

urbanização da cidade, muitas de suas árvores foram cortadas, dando espaço para o cinza do 

asfalto e do calçamento.  

Um dos objetivos desta reforma também foi a “melhoria” da mobilidade urbana no 

centro da cidade (PMJP, 2013), O Plano Diretor traz uma proposta de mobilidade e 

acessibilidade que proporcione segurança, fluidez, conforto, ciclomobilidade, transporte 

público de qualidade, mobilidade sustentável com a adoção de tecnologias limpas, entre 

outros. Porém a realidade não condiz com o que é proposto, problemas como a má qualidade 

do transporte público, aumento da motorização, ausência de alternativas de locomoção 

sustentável como investimentos em ciclovias e ciclofaixas, faixas exclusivas para ônibus, etc. 

tem causado a insustentabilidade na mobilidade urbana do município. 

Esse aumento de veículos motorizados colabora para a redução da qualidade do ar, 

através da emissão de gases poluentes. 

Mesmo o Plano Diretor sendo uma ferramenta de planejamento eficiente, o Plano 

Diretor vigente do Município de João Pessoa encontra-se desatualizado, e problemas como 

estes poderiam ter sido evitados ou minimizados com o planejamento adequado.  

 

3.2 PLANO DE CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA DE JOÃO  PESSOA 
 

A luta pela conservação e preservação da Mata Atlântica também teve início na década 

de 1970, quando os movimentos ambientalistas se organizaram em prol deste bioma, o que 

resultou em conquistas importantes como a criação da Lei da Mata Atlântica em 22 de 

dezembro de 2006 e que foi regulamentada pelo Decreto nº 6.660 em 21 de novembro de 
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2008. Anterior a este período, a legislação ambiental tinha como objetivo apenas a 

manutenção das reservas de abastecimento de recursos naturais para uso de interesses 

privados como exemplo a extração de madeira.  

Dentre os movimentos ambientalistas pioneiros nesta luta pela preservação da Mata 

Atlântica temos a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), a Associação 

Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural (AGAPAN) e a Associação Paulista de Proteção a 

Natureza (APPN). A Fundação SOS Mata Atlântica também participou e participa ativamente 

na luta pela defesa do bioma Mata Atlântica, com o objetivo de proteger os remanescentes de 

Mata Atlântica (SILVA, 2015). 

E após muitos anos de luta, a Lei da Mata Atlântica constitui hoje uma ferramenta de 

suma importância para o meio ambiente. “Além disso, objetiva alcançar o “desmatamento 

ilegal zero”, bem como conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a necessária 

conservação do que restou deste conjunto de formações florestais e ecossistemas associados” 

(SILVA, 2015, p. 43). 

O decreto nº 6.660 que regulamentou a Lei da Mata Atlântica também é uma 

ferramenta importante, pois traz como proposta a elaboração dos Planos Municipais de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, o qual deverá conter o diagnóstico da 

vegetação nativa da cidade, os principais fatores de desmatamento e destruição e deve 

identificar áreas prioritárias para conservação e recuperação da vegetação nativa através de 

ações preventivas, de conservação de uso sustentável (BRASIL, 2008). 

A Fundação SOS Mata Atlântica vem desenvolvendo parcerias com os municípios que 

tem interesse na elaboração dos planos municipais, através de ações de fomento e 

acompanhamento em projetos de capacitação e mobilização, assim como todo o suporte para 

o aprimoramento metodológico de elaboração.  

O plano de conservação da Mata Atlântica de João Pessoa foi criado em 2010 com o 

objetivo de estabelecer metas e diretrizes para as áreas de mata atlântica do município, este 

plano serviu como base para a criação do Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SMAP) em 

2011, e através dele foram definidas as regras e normas para a gestão das áreas verdes do 

município. 
[...] regulamentado no decreto e na Lei da Mata Atlântica, foi realizado em parceria 
com a Fundação SOS Mata Atlântica e teve por objetivo estabelecer um 
planejamento estratégico, a partir de metas e diretrizes, para a conservação dos 
fragmentos florestais ainda existentes na cidade, já que nos últimos 20 anos, o 
aumento acelerado dos negócios imobiliários na cidade e o consequente reflexo na 
demanda pela terra urbana por parte do setor da construção civil, vem pressionando 
o que restou de Mata Atlântica na capital paraibana (SILVA, 2013, p. 628). 
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Além das metas e diretrizes, o Plano de Conservação da Mata Atlântica fez um 

diagnóstico da Mata Atlântica do município e em suas diretrizes possui propostas que levam 

em consideração o reordenamento do uso do solo urbano.  

A construção do Plano teve a participação de vários atores locais, como a sociedade 

civil, órgãos ambientais municipais, estaduais e nacionais e o poder legislativo, fazendo com 

que sua construção fosse de maneira horizontal e descentralizada, desta maneira sua 

elaboração foi dividida em três fases. Na primeira fase foi a parte do levantamento 

bibliográfico e cartográfico, na segunda fase foi feito um sobrevôo no município para registro 

fotográfico e fílmico, e a sua terceira fase foi a de identificação das áreas que estavam 

sofrendo com a pressão urbana, desta maneira foram identificadas as áreas que necessitavam 

da intervenção para recuperação (SILVA, 2013). 

Com o processo de expansão que ocorreu com maior intensidade nas últimas quatro 

décadas, causado um crescimento econômico e imobiliário, desconsiderando a degradação 

ambiental causada, trouxe consigo diversos problemas e contradições para o município, como 

a periferização, e esquecimento da zona central, pouca utilização da capacidade de uso do 

solo, causando vazios urbanos na sua mancha ocupada, intensa pressão em áreas verdes 

consideradas importantes do município e um grande desmatamento de remanescentes vegetais 

(SILVA; CASTRO, 2013). 
Em seu diagnóstico foi identificado que o município possui 30,67% de cobertura 

vegetal, porém considerando que a Mata do Buraquinho se localiza na área urbana e que 

representa 14,97% dessa cobertura vegetal, sendo: 3.439,58 hectares de remanescentes 

vegetais; 1.060,25 hectares de manguezais; e 160 hectares de arborização urbana. (PMJP, 

2012). 

De acordo com o plano, foram identificados os seguintes parques urbanos municipais: 

- Parque Lauro Pires Xavier; 

- Parque Cabo Branco; 

- Parque Ecológico Augusto dos Anjos; 

- Parque Ecológico Jaguaribe; 

- Parque Sólon de Lucena; 

- Parque Zoobotânico Arruda Câmara; 

- Parque Linear Parahyba; 

- Parque Cuiá; 

- Parque Municipal Bosque das Águas. 
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Figura 8 - Localização e delimitação dos parques municipais. 

Fonte: João Pessoa, p. 64, 2012. 
 
Dentre as áreas de mata atlântica foram selecionadas 15 prioritárias para conservação 

ou recuperação: 

- Mata do Buraquinho 

- Parque Estadual do Jacarapé 

- Sítio da Garça  

- Desembocadura do Rio Cuiá 

 -Horto Florestal Municipal Cidade 

- Verde e Rio Cabelo  
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- Mata do Timbó / Sítio Betel  

- Baixo Gramame 

- Médio Gramame 

- Fazenda Mumbaba 

- Rio Laranjeiras / Rio Cuiá 

- Manguezal dos Rios Paraíba –Sanhauá 

- Manguezal da Barra do RioGramame 

- Manguezal do Rio Cuiá 

- Manguezal do Rio Mandacarú/Paraíba 

- Manguezal do Rio Jaguaribe/Bessa 

As seguintes diretrizes foram definidas para a conservação e recuperação da Mata 

Atlântica em João Pessoa: 

- Criação de um Sistema Municipal de Unidades de Conservação e Parques Urbanos em áreas 

Públicas e Privadas; 

- Identificação e Estabelecimento de Corredores Ecológicos; 

- Recuperação e Proteção de áreas frágeis e de risco de enchentes, deslizamentos e 

desbarrancamentos; 

- Proteção e recuperação de mananciais e de áreas de recarga de aquíferos; 

- Indicação de áreas para recuperação, tais como, APPs degradadas ou ocupadas por 

agricultura e pastagens; ou áreas de Reserva Legal degradadas; 

- Implantação de atividades de Ecoturismo; 

- Ações da Divisão de Fiscalização voltadas para o Monitoramento de 

Áreas Verdes; 

- Indicação de áreas para expansão urbana; 

- Elaboração de um projeto de lei para a aprovação do Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica de João Pessoa, e sua regulamentação; 

- Fortalecimento e continuidade do Programa João Pessoa Verde para o Mundo, de 

Arborização Urbana, estabelecido em 2007; 

- Manutenção e ampliação do Viveiro Municipal de Plantas Nativas. 

O Plano enfatiza a necessidade de mudança na concepção urbana de uma cidade verde, 

que ainda há tempo para repensar o crescimento urbano desordenado e tornar o 

desenvolvimento sustentável uma realidade cotidiana na cidade de João Pessoa (SILVA; 

CASTRO, 2013, p. 216). 
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 Para cada diretriz, foram estabelecidas metas e ações, a criação deste plano foi muito 

importante tanto no processo de identificação dos problemas quanto nas propostas para 

combater os problemas atuais e evitar os futuros. 

 Pouco do que foi previsto e planejado com o Plano foi realizado, apesar da criação do 

Sistema Municipal de Áreas Protegidas, o mesmo nunca foi colocado em prática,  

  
[...] as ações vêm se limitando na colocação de algumas cercas de estaca de cimento 
e arame farpado, enquanto os parques públicos principais, a exemplo do Parque Cuiá 
e Linear Parayba, permanecem nos projetos e, junto com outros parques menores, 
continuam a espera de uma gestão que tenha como prioridade a criação e a gestão de 
espaços verdes públicos na cidade (SILVA, p. 55, 2015). 

 

 Os Parques municipais já existentes carecem da promoção de atividades e ações que 

envolvam a comunidade, isso faz com que muitos destes espaços sejam utilizados de maneira 

inapropriada, sendo utilizada para despejo de resíduos, uso de drogas, esconderijo para 

bandidos, colocando em risco a vida das pessoas que residem próximo. A proposta do 

ecoturismo do Plano Municipal de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica não é 

realizada. Uma das causas para o uso inapropriado destes espaços é a ausência da fiscalização 

e monitoramento das áreas verdes do município. 

O cercamento e sinalização da APP’s e das UCs são ações propostas no Plano, porém 

as suas propostas vão muito além, a questão da Educação Ambiental (EA) proposta, 

considerada de suma importância no processo de equilíbrio entre a urbanização e a 

preservação e conservação do meio ambiente é realizada de maneira limitada e pontual, ou 

seja, na semana do meio ambiente acontecem algumas ações de EA e que são pouco 

eficientes, durante todo o ano não acontece nenhum evento, projeto, programa que promova a 

educação ambiental para a população. 

A parceria com instituições de pesquisas proposta no Plano seria uma excelente 

maneira de fazer o levantamento e a atualização da situação de conservação das espécies da 

fauna e da flora, conforme é proposto no Plano, porém não existe essa parceria. 

Foram feitas muitas propostas boas e viáveis de serem aplicadas no município, 

capazes de promover o desenvolvimento urbano sustentável, porém do planejamento para a 

realidade há um abismo muito grande, diretrizes como: estabelecimento de corredores 

ecológicos; Recuperação e Proteção de áreas frágeis e de risco de enchentes, deslizamentos e 

desbarrancamentos; Proteção e recuperação de mananciais e de áreas de recarga de aquíferos; 

Arborização urbana; Ampliação do Viveiro Municipal de Plantas Nativas; continuidade do 



62 
 
Programa João Pessoa Verde para o Mundo; Indicação de áreas para expansão urbana; não 

saíram do papel e do discurso político. 

João Pessoa foi o primeiro município do Brasil a construir o Plano, sendo considerado 

um exemplo a ser seguida, porém não é aplicado conforme foi idealizado, fazendo com que as 

áreas verdes municipais e os recursos naturais continuem ameaçados. 

 

3.3 SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE JOÃO PESSOA (SMAP) 
 

O SMAP foi instituído através da Lei nº 12.101, de 30 de junho de 2011, com o intuito 

de estabelecer os critérios e normas necessárias para a criação, implementação e gestão dos 

parques e unidades de conservação do município de João Pessoa. 

As unidades de conservação são regidas pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), na qual são 

definidas duas categorias de Unidade de Conservação: unidades de proteção integral e 

unidades de uso sustentável. 

No SMAP, foram consideradas estas mesmas classificações das UC’s, onde as áreas 

de Proteção Integral tem como objetivo a preservação da natureza, com uso apenas indireto 

dos seus recursos naturais (pesquisas cientificas, ações educativas e de recreação) e as de Uso 

Sustentável é a promover o equilíbrio entre o uso dos recursos naturais e a conservação dos 

mesmos (SMAP, 2011). 

Para tal são definidos os objetivos que visam promover um desenvolvimento urbano 

pautado na sustentabilidade, na melhoria da qualidade ambiental, preservação da paisagem, 

manutenção de ecossistemas, preservação de recursos naturais, promover a pesquisa 

científica, a educação ambiental e o turismo, para alcançar estes objetivos são definidas 

também algumas diretrizes. 

De acordo com o SMAP (2011), os parques são classificados em: 

- Linear - visa promover a mobilidade urbana, lazer e a implantação de uma 

infraestrutura verde de recuperação ambiental e lazer. 

- Requalificação Ambiental – promove o conforto ambiental através da convivência, 

circulação, lazer, esporte e a contemplação da natureza. 

- Temático Urbano – utiliza as características históricas, geográficas, culturais e 

educativas para promover espaços de convivência social e lazer. 

 - Rural – localizados nas áreas rurais, utilizam atividades como o ecoturismo e o 

turismo rural e visa a manutenção das atividades tradicionais. 
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 Sobre como deve ser desenvolvido o processo de criação e implementação de uma 

área protegida seja de uma unidade de conservação ou de um parque primeiramente devem 

ser realizados estudos técnicos e audiências públicas, em seguida deverão ser indicados os 

seguintes pontos: 

- A denominação;  

- As categorias de manejo e uso; 

 - Os objetivos;  

- Os limites e a área territorial;  

- O órgão responsável por sua administração. 

 Além disso, deverá ser criado o Plano de Manejo, que deverão ser elaborados em até 

três anos após a publicação do decreto de criação da unidade de conservação, neste plano 

deverá conter como será feito o gerenciamento da unidade. Para os Parques o instrumento de 

gerenciamento denomina-se Plano de Uso e deverá ser elaborado após dois anos de 

publicação do decreto de criação do Parque. 

 
O Sistema Municipal de Áreas Protegidas tem, portanto, por objetivo, proteger os 
remanescentes vegetais de João Pessoa, no sentido de agregar os atributos naturais 
da cidade e salvaguardar os cursos e corpos d’água, bem como os espaços inseridos 
na malha urbana, que se apresentam como áreas de manutenção de processos 
ecológicos, amenização climática, lazer, turismo, circulação e proteção do 
patrimônio cultural do município (SILVA, 2013). 
 

Tanto o Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica quanto o Sistema 

Municipal de áreas protegidas foram e são importantes construções para a melhoria da 

qualidade de vida no município de João Pessoa, trazendo ações e propostas que visam a 

preservação e conservação do meio ambiente em paralelo com a melhoria da qualidade social 

do município. Infelizmente o SMAP não é aplicado, e os parques municipais não possuem o 

Plano de Uso e nem são realizadas as ações propostas na criação do parque.  

 
3.4 OPINIÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E DO PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL ACERCA DAS QUESTÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO 
 

As pressões dos movimentos ambientalistas foram e são de suma importância para 

uma melhor gestão ambiental. No Brasil esses movimentos começaram a ter uma maior 

representatividade a partir da década de 1970 (PECCATIELO, 2010). A sociedade civil tem 

um papel de grande relevância para o desenvolvimento das cidades, pois tem a 

responsabilidade fazer demandas e propostas de mudanças sociais (LEFF, 2002). 
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Na construção de cidades sustentáveis essa participação da sociedade é um ponto 

fundamental, pois possibilita que sejam definidas as reais necessidades da cidade, facilitando 

a implementação de políticas especificas para os problemas diagnosticados. 

O movimento ambientalista no município de João Pessoa também surgiu em meados 

da década de 1970, com ONGs que possuem uma representatividade e poder de luta ainda 

muito forte, como é o caso da Associação Paraibana dos Amigos da Natureza (APAN), com 

conquistas importantes nas questões ambientais. 

 
Em João Pessoa, a partir dos anos 80, a questão ecológica passou a ter relevância,em 
decorrência do movimento ambientalista e da luta contra os espigões, que limitou o 
gabarito para construções de edificações acima de 12, 9 metros, ou três pavimentos, 
em toda a orla marítima do Estado e da preservação da Mata do Buraquinho, o maior 
fragmento florestal de 515,14 ha, representando 15 % da cobertura vegetal total 
existente no Município, localizado no coração da cidade, que veio a se tornar o 
símbolo do verde da “cidade verde” (SILVA, 2013, p. 231) 

 

Visto esta importância da organização da sociedade civil, foram realizadas entrevistas 

com os movimentos ambientais, grupos, ONG’s e representações que trabalham com a 

questão ambiental no município de João Pessoa. Foram entrevistados apenas representantes 

de entidades ambientalistas da sociedade civil que se dispuseram a colaborar com a pesquisa, 

já que não foi possível o acesso a algumas outras. Sendo assim, foi possível ter acesso a 14 

entidades.  

 

- Movimento SOS Rio Cuiá 

Este movimento surgiu da necessidade de cuidar das águas do Rio Cuiá. Com o 

desmatamento e a poluição, o rio foi sendo deteriorado e grande parte da população que vivia 

às margens do Cuiá estava sofrendo os impactos deste processo. A população ribeirinha que 

vivia da pesca do caranguejo goiamum e dos camarões estava sofrendo, pois os mesmos não 

existiam mais, então o movimento surge em 2005 na comunidade de Santa Bárbara com o 

objetivo principal de trabalhar as questões da política ambiental no rio e no seu entorno, como 

as matas ciliares, a recuperação de áreas degradadas, a conscientização ambiental e as 

questões de habitação. O crescimento e o trabalho do movimento influenciaram na criação de 

dois parques municipais, o Parque Cuiá e o Augusto dos Anjos, porém segundo relatos do 

movimento os mesmos estão sendo degradados devido a falta de políticas ambientais 

adequadas para o espaço e com o uso inadequado, criação de animais dentro da área do 

parque e outras questões diversas. 
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- Minha Jampa 

Trata-se de uma rede de mobilização, uma organização apartidária e sem fins 

lucrativos, tendo como objetivo trabalhar a questão do pertencimento do cidadão, fazendo 

com que haja a maior participação da população nos processos de decisão política, da 

construção de projetos de lei, da aprovação de projetos no município de João Pessoa. Além da 

vertente ambiental o grupo também trabalha com outros diversos pontos que fazem parte do 

ambiente urbano. 

 

- Associação Paraibana Amigos da Natureza  

Uma das ONG’s mais antigas atuantes no município de João Pessoa, fundada ainda na 

década de 1970, tem como principal objetivo a defesa ambiental, participando de programas e 

projetos que envolvam a defesa ambiental, a recuperação de áreas degradadas, trabalhos 

socioambientais e de educação ambiental. Além disso, a ONG trabalha com a fiscalização e 

denúncias aos órgãos competentes quando são verificadas ações que promovam impactos 

ambientais negativos. 

Criada antes da Lei Nacional de Meio Ambiente, participou de causas importantes 

como a pesca da baleia no estado da Paraíba. Nesse período a luta foi mais difícil, pois não se 

tinha um órgão para fazer denúncias, então a ONG utilizava dos meios de comunicação para 

atingir os políticos e a população. Outra luta muito importante travada pela instituição foi em 

relação aos problemas ambientais consequentes do Proálcool, quando conseguiram fazer com 

que fosse inserida na constituição estadual de 1989 a temática ambiental e a proibição da 

construção de prédios de mais de três andares em todo o litoral do estado da Paraíba. 

Apesar do grande tempo de atuação e do grande número de associados, a APAN 

enfrenta um problema muito grande, que é a participação efetiva dos associados, oscilando em 

momentos que há um grande de número de pessoas atuando e outros de esvaziamento. A 

associação conta com centenas de associados, porém poucos atuam efetivamente. 

 

- Grupo Amigos da Barreira (GAB) 

Fundado em 2013, o Grupo Amigos da Barreira, formado por profissionais de diversas 

áreas, tem o objetivo de discutir e estimular ações para a preservação da barreira do Cabo 

Branco, além disso visa a promoção do desenvolvimento sustentável. Porém, no momento seu 

foco é a preservação da barreira, através de denúncias e atos de conscientização e 

mobilização. 
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- Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) 

O IAB surgiu em 1922 com o objetivo de regulamentar a profissão de arquiteto, que 

na época não estava regulamentada no país. Apesar de não ser um grupo que trabalha 

diretamente com as questões ambientais, o IAB preocupa-se com a questão da formação das 

cidades brasileiras, discutindo temas como a reforma urbana, promovendo uma cidade com 

maior qualidade de vida e ambientalmente correta, além da luta pelo direito à moradia e a 

mobilidade urbana, consideradas pela instituição como um grande problema do município de 

João Pessoa. 

Muitas lutas importantes fazem parte da história do IAB na Paraíba, como a do Porto 

do Capim, que é uma questão de moradia digna, a questão da Avenida Beira Rio, que 

promoveu a derrubada de diversas árvores, o acompanhamento da criação do Parque Sólon de 

Lucena, conhecido como a obra da lagoa. 

 

- Assembleia Popular (AP) 

A AP é uma instituição que trabalha com diversas temáticas com a finalidade de 

promover melhorias na qualidade de vida da população. Busca integrar todos os movimentos 

sociais em suas diversas causas articulando todas as demandas, temas importantes para o 

desenvolvimento da cidade, como a reforma urbana, buscando uma maior democratização do 

espaço urbano, reformas estruturais, reforma política, reforma agrária, democratização da 

comunicação, acesso a bens culturais. Todos estes pontos acabam resultando na promoção do 

desenvolvimento sustentável das cidades e na busca pela melhoria da qualidade de vida da 

população. 

- AFYA Centro Holístico da Mulher 

 Sediada no Alto do Mateus esta instituição preocupa-se com as questões da mulher, 

com o objetivo de empoderar as mulheres pela sua capacidade, descobrindo e crescendo 

enquanto indivíduo e sempre em sintonia com a natureza. Muitas mulheres que trabalham na 

ONG são do próprio bairro, que foram atendidas pela instituição e ali continuaram. Apesar de 

não ser uma ONG envolvida diretamente com a questão ambiental, a AFYA promove a 

discussão e a reflexão sobre a temática, pois o meio ambiente é o seu elemento principal. 

Desenvolve algumas ações como a reciclagem, a produção e utilização de produtos orgânicos 

e fitoterápicos, o uso de ervas medicinais e o desenvolvimento da consciência ambiental. 

 

- João Pessoa que Queremos 
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 O grupo surgiu em 2013 motivado pela obra realizada na Avenida Beira Rio, que tinha 

como proposta a destruição do canteiro central da via, desmatando várias árvores que estavam 

ali já há muitos anos, então a partir deste momento começou a luta pela questão ambiental da 

cidade. Essa foi a sua primeira ação, a partir daí surgiram diversas lutas de organização e 

democratização do espaço urbano de maneira sustentável. 

O principal objetivo do movimento é fazer com que haja de fato a participação da 

sociedade nas decisões públicas e através dessa participação coletiva pensar na construção de 

uma cidade para todos, uma cidade especialmente voltada para pessoas. Um ponto muito forte 

do movimento é a questão da mobilidade urbana. Outros dois pontos principais da discussão é 

a busca pela transparência pública e a discussão do espaço urbano de forma coletiva, através 

de denúncias, atos de conscientização, sensibilização, promoção de atos públicos, entre 

outros. 

 

- Congregação Holística da Paraíba - Escola Viva Olho do Tempo (EVOT) 

Fundada em 2004, tinha dois objetivos principais, que era a proteção do meio 

ambiente e principalmente das nascentes que se encontravam naquela região e atender as 

crianças e adolescentes da comunidade do entorno. Está estruturada em três pilares: educação 

não formal, meio ambiente e cultura, a fim de fortalecer o indivíduo no autoconhecimento 

para que ele seja um cidadão mais proativo, e esta sediada no Vale do Rio Gramame. 

A EVOT busca trabalhar com crianças por acreditar que a promoção da educação 

infantil é capaz de promover mudanças significativas, construindo a consciência social, 

cultural e ambiental, entendendo que a criança consegue reproduzir com mais facilidade o 

aprendizado, criando desta maneira uma ponte com as famílias das crianças que frequentam a 

escola. 

Existem também parcerias com movimentos sociais da cidade que possuem objetivos 

parecidos com o da escola e com a comunidade acadêmica de João Pessoa, fazendo com que 

haja uma maior interação entre a comunidade e os grupos organizados. São promovidas 

trilhas ecológicas, oficinas de meio ambiente e ocupações do rio com a apresentação de 

atividades desenvolvidas nas oficinas e projetos. 

Um dos projetos é o Ecoeducação, que visa a promoção de oficinas para as crianças, 

além de apresentações que são feitas pelas crianças para a comunidade para aumentar o 

envolvimento da mesma nas questões ambientais. 

 

- Engajamundo 
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O Engajamundo surgiu nas vésperas da Rio+20, que foi a Conferência Internacional 

sobre Desenvolvimento Sustentável realizada no Rio de Janeiro, a partir de uma necessidade 

que foi identificada da juventude brasileira atuar nesses processos internacionais de forma 

mais incisiva. O movimento tem como objetivo aumentar a participação da população jovem 

nos debates acerca das diversas temáticas que envolvem a promoção da qualidade de vida da 

população. Está estruturado em Grupos de Trabalho que se dividem em questões de 

biodiversidade, mudanças climáticas, de gênero, desenvolvimento sustentável e 

desenvolvimento urbano. 

Seu trabalho consiste na formação de jovens articuladores em diversos estados do país 

através dos núcleos locais e busca promover ações que incitem a participação e 

conscientização dos jovens nas temáticas discutidas. 

 

- Coletivo Jovem (CJ) 

Criado em 2003, tem como objetivo principal a discussão e construção de políticas 

ambientais. Surgiu na Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, e é 

formado por jovens que buscam promover ações de educação ambiental nas escolas. No 

momento o grupo encontra-se desarticulado devido a falta de incentivo para a promoção das 

ações propostas e a falta de espaço nas escolas para a inserção deste debate. 

 

- Associação Guajiru: Ciência, educação e meio ambiente 

Foi fundada em 2002 com o objetivo de promover e discutir a pesquisa e a ciência, a 

educação e o meio ambiente, além de criar a consciência de uma sociedade mais imbuída de 

conhecimento sobre o meio. Seu principal projeto é o Projeto Tartarugas Marinhas que tem 

como objetivo a proteção das tartarugas marinhas, principalmente na época de desova. A 

ONG também trabalha com palestras com a finalidade de promover a educação ambiental. 

 

- Grupo Especializado em Tecnologia e Extensão Comunitária (GETEC) 

É uma ONG que foi criada em 1996, formada por profissionais diversificados de 

várias áreas de atuação, tem como objetivo inicial promover o desenvolvimento nas 

comunidades tanto urbanas como rurais voltadas para as questões da sustentabilidade, da 

preservação do meio ambiente, e do respeito à natureza. 

Atualmente a ONG vem desenvolvendo ações nas áreas da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, da educação ambiental para a população, da separação do lixo seco e lixo 

molhado, na formação das associações ou cooperativas de catadores. 
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 Outro trabalho importante é a formação de núcleos de coleta seletiva nos bairros, a 

exemplo de Mangabeira e dos Bancários, e em outros municípios, ajudando as prefeituras na 

implantação da coleta seletiva. Essas ações são feitas em parceria com a Universidade Federal 

da Paraíba, na implementação de programas de reflorestamento com a criação de viveiros de 

mudas, principalmente com mudas nativas, com cursos de apicultura, com conscientização 

sobre o consumo consciente, sobre o evitar o desperdício. 

 

 - SOS Mata Atlântica  

 Criado em 1986, o movimento tem como objetivo promover a defesa da mata 

atlântica, com a promoção da conservação ambiental e de restauração florestal, sendo 

divididas em eixos específicos, como a conservação marinha, conservação de florestas, 

restauração de mata ciliar, restauração de florestas, programas de monitoramento de água, 

programas de política pública ambiental. 

 Todos esses movimentos e grupos atuam de maneira direta e indireta nas questões 

ambientais do município de João Pessoa, abrangendo grande parte da população, e se 

estendendo desde pelos bairros periféricos e centrais. 

 Além dos grupos da sociedade civil organizada, também foram entrevistados 

representantes de secretarias do município: Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM), 

Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), Secretaria de Planejamento (SEPLAN), Secretaria de 

Educação e Cultura (SEDUC), Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), Secretaria de 

Trabalho, Produção e Renda, e Superintendência de Mobilidade Urbana (SEMOB).  

A secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB), responsável pelo 

desenvolvimento urbano do município de João Pessoa, não foi considerada, pois o secretário 

da pasta informou que a responsabilidade da secretaria é apenas na ordenação do espaço 

urbano, não se encaixando no projeto de desenvolvimento e promoção de uma cidade 

sustentável, encaminhando a solicitação de entrevista para a Secretaria de Meio Ambiente. 

 Houve muita dificuldade no acesso aos gestores responsáveis pelos órgãos, e as 

entrevistas foram realizadas com membros de diretorias das secretarias. O acesso da 

população ou de pesquisadores aos gestores não é fácil, porque há o receio dos mesmos 

quando se trata de questões que envolvem o debate sobre as políticas públicas implementadas 

pelo município. 

 Outro fator muito relevante é o entendimento do que sejam “cidades sustentáveis”. Em 

todas as secretarias, exceto na de meio ambiente, quando foi entregue a solicitação para 

realização da entrevista houve o questionamento se não estava entregando na secretaria 
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errada, e que a solicitação deveria ser encaminhada para o a secretaria de Meio Ambiente. A 

partir desse fato é possível perceber que o entendimento da gestão é que a responsabilidade da 

promoção do desenvolvimento sustentável se enquadra somente nas ações da Secretaria de 

Meio Ambiente. 

 Segundo Little (2003) para a eficiente implementação de políticas públicas ambientais 

é importante a participação dos diversos atores locais, porém essa participação deve ser feita 

de maneira consciente e efetiva, outro ponto que o autor vê como um desafio, cada setor deve 

ter inserido em seu plano de gestão a questão ambiental, pois os problemas ambientais afetam 

todos os setores produtivos. 

Ao se questionar como as questões ambientais são tratadas pela gestão pública 

municipal, as respostas dos representantes dos órgãos públicos são divergentes com as 

respostas dadas pelos demais atores dessa pesquisa. 

Segundo Castro (2013), paralelo ao discurso da gestão publica municipal de João 

Pessoa sobre sustentabilidade está o processo de urbanização promovido pela gestão de 

maneira crescente e acelerado, através das políticas públicas de habitação e infraestrutura, 

sem o devido comprometimento com as questões ambientais e sem um devido licenciamento 

ambiental. 

Foram destacados alguns pontos principais das respostas dos entrevistados: 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

- “De forma lenta”, ou seja, a gestão não consegue realizar políticas de maneira que 

consiga evitar que os problemas ambientais avancem; 

- “Não respeita as leis”, apesar de todo um aparato legal que o município possui, além 

das leis estaduais e nacionais muitas delas não são cumpridas, condizente com o que Ferreira 

(1998) defende sobre a falta de interesse político em fazer cumprir as leis. 

- “Não há preocupação com as questões ambientais”, não há uma agenda ambiental 

efetiva no município, sem a existência de programas ambientais, e sem considerar as questões 

ambientais em suas decisões políticas, sendo considerada por muitos entrevistados como uma 

gestão ambiental péssima, decificitária e incipiente. 

GESTÃO PÚBLICA 

 “Está no caminho certo”, para a gestão a questão ambiental tem sido tratada com 

muita preocupação e seriedade, estando presente em todas as ações do governo, a partir de 

boas práticas conservacionistas, porém para alguns gestores esta temática deve ser tratada 

apenas com a secretaria de meio ambiente. 
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A partir dessas respostas é possível perceber as diferentes visões que a gestão pública 

e a sociedade civil organizada têm em relação a efetiva gestão ambiental. Há uma grande 

diferença entre a efetiva gestão ambiental e o discurso proposto pela gestão municipal, vistos 

os diversos problemas ambientais que a cidade enfrenta. Existe também uma grande diferença 

entre as políticas públicas e sua real efetivação, “[...] os comportamentos individuais estão 

muito aquém da consciência ambiental presente no discurso” (FERREIRA, 1998, p. 107). 

Esta divergência também pode ser justificada através da ausência da participação da 

sociedade nos processos de formulação e implementação de políticas públicas no município.  

“O envolvimento das ONGs locais nas ações de proteção ambiental é necessário, pois 

são elas as referências da população, e a degradação ambiental é sentida e observada 

localmente” (CASTRO, 2013, p.41). Quando questionados sobre a importância da 

participação popular em tais processos, os grupos têm conhecimento das garantias que esta 

participação pode promover, sendo considerada parte essencial e fundamental do processo de 

gestão, porém quando se trata da efetivação desta participação, ocorrem às divergências. 
Olha eu sou da perspectiva de que a mudança ela só acontece quando o cidadão ele 
participa, qualquer um, se não tiver a participação popular não muda, e nós somos o 
poder de potência, a gente tem potência para isso, nós somos a voz, a gente é que 
coloca eles lá (REPRESENTANTE MINHA JAMPA). 
 

“[...] a importância eu acho que é fundamental como eu disse anteriormente, a decisão 

para a formulação de qualquer política pública a participação da sociedade ela é fundamental” 

(REPRESENTANTE IAB). 

“Todo mundo tem que se envolver, a sociedade como um todo, nós dependemos disso, 

qualquer outra interpretação ao meu ver está equivocada, a sociedade tem que ser envolver 

sim”(REPRESENTANTE SEDUC). 

“Ela é fundamental, a gente costuma falar que não existe projeto se não houver a 

participação da comunidade, eles são um elemento fundamental para que esse projeto dê 

certo” (REPRESENTANTE SEDES). 

Todos os entrevistados da sociedade civil organizada afirmaram que não há o 

incentivo da gestão para a participação da população em seus processos políticos, ao 

contrário, confirmaram que ocorre o afastamento da população nestes processos. “Não 

dialoga, nós temos uma prefeitura que não abre espaço, não realiza audiências públicas, 

mente, porque diz que realizou e gente não encontra resquícios dessa audiência pública” 

(REPRESENTANTE JOÃO PESSOA QUE QUEREMOS). 
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Não de jeito nenhum, a gestão pública ela com todos os dispositivos legais que tem, 
por exemplo, tudo que você faz na questão ambiental você tem que publicar no 
jornal, se obteve uma licença, aquela licença só é válida depois de publicada no 
jornal, um relatório de impacto ambiental dá o conhecimento, audiências públicas, 
dependendo evidentemente do tamanho do empreendimento e do investimento, dos 
impactos do investimento, pois bem, aí isso é feito a quatro paredes 
(REPRESENTANTE APAN). 
 

Apesar de o município ter aderido ao orçamento participativo, que tem representação 

popular em toda a cidade, como pode ser visto no mapa abaixo, segundo os entrevistados da 

sociedade civil organizada, muitas das propostas que são votadas no orçamento já fazem parte 

de plano de governo da gestão e o tempo disponibilizado para a discussão das propostas é 

muito pequeno. 

 
Figura 9 - Mapa das regiões de Participação Popular do Orçamento Participativo. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

 

A PMJP (2016) divulgou que no ano de 2016 foram realizadas 75 reuniões do 

orçamento participativo com a população das quatorze regiões de participação do município, 

porém não há disponíveis as atas e nem notas que divulgaram as reuniões. 

No município de João Pessoa o orçamento participativo realizado nos bairros conta 

com a participação da sociedade, a gestão disponibiliza o transporte para a sociedade, porém 

os horários das reuniões não são favoráveis, pois além do horário considerado tarde para 

muitos, ocorrem os atrasos, além disso, as propostas votadas já são formuladas pelo poder 

público, sendo que algumas destas propostas já se encontram em andamento, ou seja, não são 

propostas que saem da própria comunidade como deveria (CASTRO, 2013). 



73 
 

Porém em resposta ao questionário, para a gestão municipal esta participação é muito 

incentivada com a promoção de fóruns, debates, conferências, e o próprio orçamento 

participativo. 
Sim, nós temos inclusive vários conselhos, tanto da parte de meio ambiente como na 
área de desenvolvimento urbano, e esses conselhos ele tem participação de pessoas 
da prefeitura e da comunidade, associações, entidades, sindicatos, então assim, 
existe realmente uma participação (REPRESENTANTE SEPLAN). 
 

Para Romero (2007), uma cidade sustentável é construída com a participação efetiva 

da população e a articulação entre os diversos atores da sociedade, sejam eles públicos ou 

privados. 

O representante da SEPLAN considera que existem diversos problemas na 

implementação de políticas públicas municipais, como a burocracia existente para aquisição 

de verbas, o desenvolvimento de políticas pensadas em curto prazo, adequação das leis 

nacionais às realidades municipais, pois alguns aspectos municipais não são levados em 

consideração na formulação das leis nacionais, falta de recursos para as políticas ambientais, e 

problemas culturais em relação ao beneficiamento individual. 

As políticas ambientais devem ser moldadas em seu nível, seja ele municipal, estadual 

ou federal, esse é um grande problema de adequação, pois muitas políticas são formuladas de 

uma maneira geral, sem atender as especificidades de cada nível (LITTE, 2003). 

A relação entre os atores políticos é muito importante para a efetiva implementação de 

políticas públicas, principalmente quando se trata das questões ambientais, pois todas as ações 

possuem direta e indiretamente impactos sobre o meio ambiente. 

Para Castro (2013), 

  
A horizontalidade das relações do poder público, local com as representações 
sociais, e até mesmo a descentralização da gestão pública com seus servidores são 
pouco compreendidas e disseminadas, e até mesmo evitadas para não comprometer 
os poderes hierárquicos instituídos. Há momentos de evolução, porém ainda são 
pontuais, e não refletem a essência da gestão municipal de João Pessoa (p.68). 
 

Considerando tal importância, foi questionado aos gestores se há a relação horizontal 

entre as secretarias. Em resposta, esta relação se dá apenas com as secretarias afins, ou seja, 

depende diretamente uma da outra, como infraestrutura e desenvolvimento urbano, 

mobilidade urbana e desenvolvimento urbano e planejamento, desenvolvimento social e 

educação, porém a maioria dos entrevistados considera que esse processo deveria ocorrer de 

maneira mais ampla, havendo um maior diálogo entre as secretarias, pois as vezes algumas 

ações acabam sendo divergentes. 
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“[...] a questão de gestão ela tem que ser compartilhada e ela tem que ser aderida por 

todos, e eu acho que isso ainda precisa ser melhor trabalhada” (Representante SEMOB). 

Como foi visto anteriormente, o processo de urbanização trouxe consigo e ainda traz 

diversos problemas ambientais para o município de João Pessoa, abaixo segue os principais 

problemas citados pelos gestores públicos e pela sociedade civil organizada. 
 

Gráfico 4 - Problemas ambientais de João Pessoa segundo os Gestores Públicos Municipais 

 
Fonte: Dados das entrevistas realizadas pela autora, 2016. 
 

Gráfico 5 - Problemas ambientais de João Pessoa segundo a sociedade civil organizada. 

 
Fonte: Dados das entrevistas realizadas pela autora, 2016. 
 

Há uma grande concordância em relação aos problemas ambientais em João Pessoa, 

como pode ser visto nos gráficos dos dois grupos. Assim como nos dois grupos o problema da 

poluição dos rios aparece em primeiro lugar, a cidade possui diversos rios que a cortam, sendo 

muitos deles já considerados mortos, e os mesmos sofrem diversos impactos como depósito 
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de lixo e esgoto, tanto vindo de residências como de indústrias, todos os entrevistados da 

sociedade civil organizada concordam que a gestão pública não consegue resolver os 

problemas ambientais da cidade. Os gestores têm esta mesma concepção de que a gestão não 

consegue solucionar tais problemas (71,4%).  

A quantidade de problemas vistos pela população é muito maior do que as que a 

gestão enxerga como problema ambiental da cidade, e isso acaba interferindo nas ações do 

poder público, que acabam sendo limitadas. Este ponto nos faz retornar ao que traz a autora 

Peccatiello (2011), em que as demandas da sociedade são reflexos dos reais problemas da 

cidade. 

O entendimento sobre as cidades sustentáveis se assemelha entre os entrevistados, 

tanto da sociedade civil organizada quanto dos gestores públicos. Alguns dos principais 

conceitos podem ser destacados no quadro a seguir. 
 
 
Quadro 3 - Conceitos de Cidade Sustentável definidos pela Sociedade Civil Organizada e Gestão Pública 
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA GESTÃO PÚBLICA 

“Em um ponto de vista mais pragmático 

eu acredito que cidades sustentáveis são 

aquelas que prezam pela qualidade de 

vida, que as suas condições básicas de 

sobrevivência elas são atendidas” 

(Representante MINHA JAMPA) 

“Eu entendo por cidades sustentáveis uma 

cidade que você tenha muito emprego para a 

sua população, que as pessoas tenham uma 

qualidade de vida boa e que se preocupe com o 

meio ambiente” (Representante SEMAM) 

“Na minha opinião a cidade sustentável é 

uma cidade que se planeja, que diminui 

desigualdades (...) redução de 

desigualdades tem a ver com cidade para 

todos” (Representante IAB) 

“Uma cidade que seja produtiva, que gere 

renda, que gere receita, que o desemprego seja 

baixo, porque desemprego existe em todas as 

sociedades, mas que ela seja exatamente isso, 

voltada para a melhor qualidade de vida da sua 

população” (Representante SEPLAN) 

“São cidades que busquem esse equilíbrio 

entre cultura e natureza” (Representante 

AFYA) 

“Trabalhar esse conjunto de normas, de 

planejamento para o futuro, você vê o presente, 

analisa e faz os projetos já pensando no 

amanhã” (Representante SEDUC) 

“Eu entendo por cidade sustentável uma 

cidade que consegue se manter ou girar 

“De uma maneira geral são aquelas cidades, 

aqueles locais onde as pessoas eu diria que tem 
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uma engrenagem, consiga girar de forma 

a promover o bem-estar coletivo, de 

forma a não se autodestruir, e isso em 

uma perspectiva bem futura, porque uma 

dificuldade que a gente tem hoje é 

conseguir pensar nas gerações futuras” 

(Representante JOÃO PESSOA QUE 

QUEREMOS) 

consciência ecológica, e não só ecológica, é 

você cuidar bem do seu local, você ter 

condições para isso para que ela seja diferente 

no futuro” (Representante SEDES) 

“O que eu entendo por cidade sustentável 

seria uma cidade onde as pessoas 

compreendessem que ela é sua, ela é a 

extensão de sua casa” (Representante 

SOS MATA ATLÂNTICA) 

“É uma cidade principalmente se preocupa com 

o meio ambiente, eu sei que cidade sustentável 

não é só isso, mas quando me vem a cabeça eu 

penso em meio ambiente, eu não vejo o homem 

e o resto, eu vejo todo mundo ligado e todo 

mundo interagindo para o bem de todos” 

(Representante TRABALHO, PRODUÇÃO E 

RENDA) 
Fonte: Entrevistas realizadas pela autora, Ana Paula Melo, 2016. 

 
Os conceitos apresentados se aproximam daqueles mencionados no referencial teórico 

sobre cidade sustentável, notadamente os pontos principais tratados pelos autores Rogers 

(2001), Ximenes (2011) e Romero (2007). 

Apesar dessa aproximação conceitual de cidade sustentável entre os entrevistados e os 

estudiosos do tema, a realidade de João Pessoa na prática ainda se distancia da conceituação 

dada nas entrevistas. Esta visão parte dos dois lados, divergindo em alguns aspectos e se 

aproximando em outros. Ao se indagar se as políticas públicas implementadas pela Prefeitura 

Municipal são capazes de transformar João Pessoa em uma cidade sustentável, muitos 

entrevistados desconhecem tais políticas e outros afirmaram que não existe nenhuma política 

capaz de transformar João Pessoa em uma cidade sustentável, pois o modelo de cidade 

adotado e implementado não é aplicado da maneira correta. 

 
As políticas atuais não, a política pública ou as políticas públicas talvez sejam o 
único caminho de transformar a cidade em cidades sustentáveis, mas da forma que ta 
sendo feita hoje, o modelo que ta sendo adotado hoje definitivamente não, não vai 
levar João Pessoa para uma cidade sustentável, para o modelo de cidades sustentável 
(REPRESENTANTE JOÃO PESSOA QUE QUEREMOS). 
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 Os entrevistados da sociedade civil apontam que o que ocorre é o efeito contrário, ou 

seja, as políticas públicas implementadas pela prefeitura acabam destruindo o que é proposto 

para a efetivação de uma cidade sustentável, como pode ser visto nesta fala “(...) na verdade 

muito pelo contrário, todas as outras políticas públicas que existem na nossa cidade elas na 

verdade detonam a ideia de cidade sustentável” (REPRESENTANTE MINHA JAMPA). 

 Consideram também que esta sustentabilidade urbana está distante de ser alcançada, 

quando menciona “Eu acho que a cidade tá longe de ser sustentável apesar de ser uma das 

cidades mais verdes, tem todo o potencial para ser uma cidade sustentável, mas eu acho que 

ela tem um rito mas que se afasta da realidade” (REPRESENTANTE EVOT). 

 Dos gestores públicos entrevistados apenas o Representante da SEMOB considera que 

se está no caminho errado para alcançar a sustentabilidade, porém o mesmo considera que é 

um problema que vai além da cidade de João Pessoa, é um problema de todas as cidades 

brasileiras. A representante da Secretaria de Trabalho e Renda considera que as políticas 

implementadas pela prefeitura não são capazes de transformar João Pessoa em uma cidade 

sustentável. Os representantes dos demais órgãos consideram que João Pessoa está 

caminhando para uma cidade sustentável e que já houve muitos avanços em relação a este 

objetivo. 

 Sobre o aparato legal do município, é possível verificar, através das respostas dos 

entrevistados, que há pouco conhecimento sobre o mesmo, ou conhecimento restrito de 

apenas alguns citados na pergunta, porém os que possuem o conhecimento de tal aparato 

concordam que são apenas propostas teóricas, ou seja, não são políticas efetivadas. 

O único avanço citado pela sociedade organizada foi a questão da limitação da 

construção de espigões no litoral da cidade, que também foi uma luta dos movimentos sociais 

na época. Outro ponto muito importante é a questão do investimento nas questões ambientais, 

como ficou claro na fala do representante da SOS Mata Atlântica, “O plano plurianual existe, 

mas aí o que chega na hora da divisão orçamentária a pasta do meio ambiente é sempre uma 

pasta que ta lá no final junto com esporte e cultura, são as três que recebem menos recursos e 

tem muitas ações que dependem das outras”. 

 Este mesmo ponto é posto como relevante pelo representante da SEMAM, como 

justificativa para a ausência de implementação de políticas públicas ambientais no município, 

segundo esse representante: 

 
Os principais problemas é recurso, o recurso da área ambiental ele é muito pequeno, 
mesmo a gente tendo um fundo municipal do meio ambiente que a secretaria tem 
mas é mínimo, hoje o repasse tanto da secretaria estadual como o governo federal 
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para os projetos da área de questão ambiental ele é mínimo, você tem que se 
desdobrar dentro de um diferencial onde várias secretarias como infraestrutura, 
planejamento, educação, saúde são volumosos recursos, mas dizendo que não seja 
regrido não, eles tem que crescer mais também, mas a questão ambiental hoje no 
meu entendimento são essa parte de recursos, essa parte financeira que tem que ser 
melhorada (Representante SEMAM). 
 

 Outra questão muito importante é o reconhecimento dos gestores da necessidade de 

atualização do aparato legal, ou seja, algumas normas precisam ser revistas devido a grande 

mudança ocorrida na cidade de João Pessoa. 

“Eu diria que nós temos um plano diretor da cidade que está defasado, a gente precisa 

revê-los, a gente precisa fazer um macroplanejamento da cidade, a cidade cresceu bastante, 

mas a gente tem limites” (REPRESENTANTE SEPLAN). 
O plano diretor seguido do código postura que realmente precisa de uma revisão, o 
código de postura, o código municipal do meio ambiente, as leis orgânicas do 
município que trata essas questões onde esteja um certo artigo envolvido a questão 
ambiental direta ou indiretamente eu acho que eles devem sofrer reformulações 
(REPRESENTANTE SEMAM).  
 

Para finalizar as entrevistas realizadas com os representantes da sociedade civil 

organizada foi questionada qual era a opinião em relação a atual gestão de políticas públicas 

ambientais no município de João Pessoa e o que precisaria ser mudado para uma efetiva 

gestão. 

Uma resposta considerada muito relevante, porém não desconsiderando as outras, mas 

que foi um ponto encontrado na fase inicial da pesquisa, foi a da representante da APAN, “Na 

verdade no município nós nem podemos dizer que tem políticas ambientais, funciona no 

município o controle ambiental que tem um licenciamento ambiental no nível do município e 

uma fiscalização ambiental, isso funciona, mas precariamente”. A ausência da efetivação das 

políticas ambientais no município faz com que se possa concluir que o município não possui 

uma quantidade considerável políticas ambientais, sendo estas principalmente do estado e do 

governo federal, é o mesmo ponto levantando na fundamentação teórica, a relação entre a 

prática e a teoria, não há o efetivo cumprimento dos aparatos legais municipais. 

A ideia inicial desta pesquisa era fazer a análise de tais políticas no município, porém 

depois de um levantamento foi verificado que não há um número significativo de políticas de 

fato sendo implementadas e efetivadas conforme propostas pela gestão pública municipal. O 

que pode ser citado com maior aplicabilidade são apenas as atividades da SEMAM, que no 

momento se restringem em fiscalização e licenciamento ambiental. 
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Segundo as respostas dos representantes da sociedade civil organizada, os principais 

adjetivos utilizados para caracterizar a gestão de políticas públicas ambientais municipais são: 

ruim, lenta, insuficiente, negativa e deficitária.  

Sobre o que precisa ser mudado, as opiniões podem ser apresentadas no esquema a 

seguir. 
Figura 10 - Vertentes necessárias para uma gestão ambiental eficiente. 

 
Fonte: Entrevistas realizadas pela autora, Ana Paula Melo, 2016. 
 
Todos esses pontos trabalhados de maneira interligada podem fazer com que haja uma 

mudança positiva na gestão de políticas públicas ambientais de João Pessoa e 

consequentemente na promoção de uma cidade sustentável, são pontos que refletem o que é 

proposto na Agenda 21 Brasileira e nos princípios elaborados na declaração do Rio. Segundo 

Drobenko ([entre 2000 e 2015]) estas são algumas condições importantes para uma maior 

efetividade da gestão pública e para a promoção de uma cidade sustentável. 

Pode-se considerar que a maioria das pessoas entrevistadas considera que ainda se tem 

muito que avançar nas questões ambientais do município. 

 
Mesmo com a popularização da temática, a área de meio ambiente não se tornou 
prioritária internamente no governo, recebendo pouco ou quase nenhum valor no 
âmbito geral da gestão, algo que reflete nas políticas públicas locais. Por outro lado, 
o impulso na economia, provocado pela construção civil e pelo crescimento 
imobiliário, interfere diretamente nos atributos ambientais de João Pessoa. Os 
espaços valorizados e destinados ao setor foram exatamente as áreas verdes 
relacionadas com os projetos do governo, que passaram a ser alvo de grandes 
empreendimentos, como os muitos edifícios no bairro do Altiplano Cabo Branco, e a 
área do Centro de Convenções, em Jacarapé, que constituía o segundo maior 
remanescente contiguo de Mata Atlântica, e sofreu desmatamento de 
aproximadamente 35 hectares para sua construção (CATRO, 2013, p.90). 
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A temática ambiental deve ser inserida no plano de gestão de todas as secretarias do 

município, e só assim haverá uma gestão ambiental efetiva. O desenvolvimento e crescimento 

da cidade ainda são vistos como prioridade, porém sem colocar em primeiro ponto as questões 

ambientais, visto os diversos problemas que a cidade enfrenta e que tem aumentado cada vez 

mais, não conseguindo a gestão resolver tais problemas. É preciso que haja a reformulação do 

modo de agir da gestão e que se tenha um olhar mais voltado para as questões ambientais e o 

desenvolvimento urbano sustentável da cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS  
 

As cidades estão crescendo, e é evidente o aumento populacional urbano. Esse 

crescimento demanda a ocupação de novos espaços, novas construções, maior uso de energia, 

aumento do uso de recursos naturais, aumento da produção de resíduos, entre outros. É 

preciso pensar uma urbanização sustentável, uma cidade sustentável. A sustentabilidade 

urbana é um processo complexo, pois para se chegar nela é preciso que sejam integradas 

diversas variáveis, sejam elas econômicas, sociais, ambientais, culturais, históricas, espaciais, 

entre outras. 

A cidade de João Pessoa passou por um processo de crescimento intenso e isso fez 

com que problemas sociais, econômicos, culturais, espaciais, ambientais e outros fizessem 

parte do seu contexto. 

A desigualdade social e espacial pode ser vista pela ocupação do solo de maneira 

irregular, onde a população mais pobre reside em lugares que não oferecem as necessidades 

básicas, como infraestrutura, saneamento básico, distribuição de água, energia, coleta de lixo, 

espaços públicos de lazer, creches, escolas, postos de saúde, e muitos deles estão em zonas de 

risco. Há uma grande discrepância entre os padrões de uso e ocupação do solo, considerando 

que em algumas áreas ocorre a verticalização com grande intensidade e que não gera ganhos 

urbanísticos, e muitos outros locais mantém uma densidade baixa. Além disso, a maioria dos 

bairros de João Pessoa possui aglomerações. 

Existe um problema crescente com a mobilidade urbana, o número de veículos 

individuais têm aumentado com o passar dos anos e a baixa qualidade do transporte público 

vem causando transtornos como congestionamentos, aumento da poluição do ar, acidentes, 

etc.  

 Segundo dados da PMJP (2012), o município possui uma extensa área verde, 

totalizando um percentual de 30,67%, porém grande parte dela é concentrada na reserva da 
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Mata do Buraquinho, estas áreas verdes vêm sofrendo com a degradação ambiental, causadas 

pelo processo de urbanização e pela falta de uma gestão pública que considere as questões 

ambientais como um ponto importante para a gestão da cidade. O mesmo problema acontece 

com os rios que cortam a malha urbana, muitos deles sofrem com a poluição e com a 

destruição das suas matas ciliares. 

 A solução dos problemas citados acima é um dos caminhos para a construção de uma 

cidade sustentável, para isso é necessário que o poder público, em parceria com os demais 

atores locais, trabalhe de maneira descentralizada e horizontal, com a criação de políticas 

públicas de implementação, avaliação e monitoramento das ações. 

 Apesar de possuir um aparato legal capaz de transformar João Pessoa em uma cidade 

que caminha para a sustentabilidade, como exemplo do Plano Municipal de Conservação da 

Mata Atlântica e do Sistema Municipal de Áreas Protegidas, ainda há uma lacuna entre a 

teoria e a prática, é preciso que haja um maior interesse da administração pública em fazer 

cumprir a legislação, assim como a articulação dos atores locais e das políticas públicas.  

 O plano diretor do município é um instrumento de planejamento e ordenação urbana 

de grande importância, por isso deve ser construído com o objetivo de promover o 

desenvolvimento sustentável da cidade. O Plano Diretor de João Pessoa, apesar de possuir 

diretrizes, princípios e ações pautados na sustentabilidade, encontra-se desatualizado, sendo 

necessária a construção de um novo plano diretor, considerando as transformações ocorridas 

nos últimos anos e colocando a questão ambiental e socioeconômica com sua devida 

importância.  

Para uma mudança efetiva é preciso que a percepção acerca das questões ambientais 

da população e do poder público caminhem na mesma direção, a participação da população 

nos processos políticos decisórios é de suma importância para a eficiência da gestão pública, e 

tal participação deve estar presente no processo de diagnóstico dos problemas, elaboração das 

políticas públicas, implementação e monitoramento e avaliação das mesmas.  

Nas entrevistas realizadas foi possível perceber que há uma grande divergência de 

opiniões entre a sociedade civil organizada e o poder público, e que estes dois grandes atores 

não trabalham em conjunto, o município de João Pessoa possui potencialidades importantes e 

com capacidade para construir uma cidade sustentável, para isso é preciso priorizar áreas e 

planejar políticas públicas de curto, médio e longo prazo e que tenha o bem da coletividade 

como principal objetivo, além disso, é preciso uma gestão que seja transparente e aberta para 

a participação popular. 
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É notável também que não há uma preocupação geral da gestão com as questões 

ambientais, visto a pouca importância dada à pesquisa pelos gestores quando solicitados para 

as entrevistas, outro problema também é a questão da horizontalidade da gestão, das relações 

que as secretarias possuem umas com as outras, isso dificulta uma melhor articulação entre as 

políticas públicas implementadas pelo município.  

A construção de uma cidade sustentável é um caminho longo a ser percorrido, porém é 

preciso iniciar este processo de mudanças, abaixo seguem algumas recomendações e 

propostas políticas para o município.  

- Devida as mudanças sociais, ambientais, econômicas e estruturais ocorridas na 

cidade e das novas demandas da sociedade é necessária à reformulação e atualização do Plano 

Diretor de 2009 com base na realidade atual e considerando os estudos realizados referente ao 

uso e ocupação do solo e dos processos espaciais resultantes da urbanização; 

- Vimos que a ausência de uma equipe especializada para realizar a gestão do 

desempenho dificulta a identificação da eficiência da política pública, desta maneira se propõe 

a criação de uma equipe técnica municipal para a avaliação e monitoramento de políticas 

públicas implementadas pelo município; 

- O município possui várias instituições de ensino superior que desenvolve pesquisas 

de excelência na temática ambiental, porém a contribuição da academia acaba sendo limitada 

no processo de construção e implementação das políticas públicas, propõe-se a parceria com 

as instituições superiores de ensino para criação de vagas destinadas a estudantes e 

pesquisadores nas secretarias do município que devem ser obrigatoriamente ocupadas; 

- A educação ambiental é de suma importância para a preservação e conservação dos 

recursos naturais, visto a ausência desta educação no município se propõe a implantação de 

telhados verdes, painéis solares, sistema de captação de água da chuva e hortas nas escolas do 

município, estes programas irão possibilitar que as crianças aprendam a utilizar os recursos 

naturais de maneira consciente. 

- Visto que o grande problema reconhecido pela população é a poluição dos rios e que 

os mesmo são significativamente importantes para o município propõe-se a recuperação das 

áreas degradadas na beira dos rios com a manutenção das comunidades ribeirinhas através da 

implantação de atividades de educação ambiental.  

- O litoral da cidade de João Pessoa traz diversos benefícios para a sua população, seja 

na questão turística, paisagística, econômica, social e ambiental, e é visto que a sua 

degradação vem aumentando no decorrer dos anos, como forma de preservar e conservar este 

patrimônio natural propõe-se a criação do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro; 
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ANEXO 1 
 
 
QUESTIONÁRIO – MOVIMENTOS AMBIENTAIS 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1 - Gênero:  

2 -Profissão:                                                       3- Cargo / Função no movimento: 

4 -Faixa etária 

(   ) entre 18 e 30 anos                                      (   ) entre 31 e 40 anos 

(   ) entre 41 e 50 anos                                      (   ) Acima de 51 anos 

5 - Grau de Escolaridade 

(   ) Ensino Médio                                              (   ) Superior Incompleto / Curso 

(   ) Superior Completo / Curso                         (   ) Pós graduação / Curso 

 

ATUAÇÃO EM MOVIMENTOS AMBIENTAIS 

Tempo de atuação na área 

(   ) menos de 1 ano                              (   ) de 1 a 5 anos 

(   ) de 6 a 10 anos                                (   ) de 11 a 20 anos 

(   ) acima de 21 anos 

 

1 - Quais os principais objetivos do movimento que você faz parte? 

2 - Quais as suas experiências na área ambiental? 

3 - A sua entidade desenvolve ações que promovem o desenvolvimento sustentável? Quais? 

4 – Em sua opinião, como a gestão pública de João Pessoa trata as questões ambientais? 

5 – Qual a importância da participação da sociedade nos processos decisórios e na formulação 

de políticas públicas no município? Esta participação é incentivada pela gestão? 

6 – Quais os principais problemas ambientais em João Pessoa? Considera que a gestão 

consegue atender os problemas da cidade?  

7 - O que você entende por cidades sustentáveis? As políticas públicas ambientais 

implementadas pela Prefeitura Municipal são capazes de transformar João Pessoa em uma 

cidade sustentável?  

8 - O Plano Diretor, a Lei Orgânica e o Plano Plurianual do governo municipal de João Pessoa 

propõem políticas públicas para o efetivo estabelecimento de uma cidade sustentável? Quais 

outros aspectos legais podem ser citados? 
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9 – Qual a sua opinião sobre a atual gestão de políticas públicas ambientais em João Pessoa? 

10 - O que precisa ser mudado para uma efetiva gestão ambiental? 

11 – Enumere quais são as ações atuais, por parte do poder público, que podem levar João 

Pessoa a ser uma cidade sustentável. 

13 – O (a) senhor (a) poderia indicar fontes bibliográficas e de dados que pudessem embasar 

melhor os temas mencionados? 
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ANEXO 2 
 
QUESTIONÁRIO – GESTORES 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1 - Gênero:  

2 -Órgão Público:                                                            3- Cargo / Função: 

4 -FAIXA ETÁRIA 

(   ) entre 18 e 30 anos                                      (   ) entre 31 e 40 anos 

(   ) entre 41 e 50 anos                                      (   ) Acima de 51 anos 

5 - GRAU DE ESCOLARIDADE 

(   ) Ensino Médio                                              (   ) Superior Incompleto / Curso 

(   ) Superior Completo / Curso                         (   ) Pós graduação / Curso 

ATUAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 

1 - Tempo de atuação na área 

(   ) menos de 1 ano                              (   ) de 1 a 5 anos 

(   ) de 6 a 10 anos                                (   ) de 11 a 20 anos 

(   ) acima de 21 anos 

 

2 - Quais os principais objetivos da secretaria? 

3 – O(a) senhor(a) possui alguma experiência com a gestão ambiental? 

4 - A sua secretaria desenvolve ações que promovem o desenvolvimento sustentável ou que 

podem levar João Pessoa a ser uma Cidade Sustentável? Quais? 

5 – Como a gestão pública de João Pessoa trata as questões ambientais? 

6 – Qual a importância da participação da sociedade nos processos decisórios e na formulação 

de políticas públicas no município? Esta participação é incentivada pela gestão? 

7 – A secretaria desenvolve algum projeto na área ambiental? 

8 – Quais os principais problemas enfrentados na implementação de políticas públicas no 

munícipio de João Pessoa? 

9 – Existe a relação horizontal entre as secretarias do município? 

10– Quais os principais problemas ambientais em João Pessoa? Considera que a gestão 

consegue atender os problemas da cidade? 

11 - O que você entende por cidades sustentáveis? As políticas públicas implementadas pela 

Prefeitura Municipal são capazes de transformar João Pessoa em uma cidade sustentável?  
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12 - O Plano Diretor, a Lei Orgânica e o Plano Plurianual do governo municipal de João 

Pessoa propõem políticas públicas para o efetivo estabelecimento de uma cidade sustentável? 

Quais outros aspectos legais podem ser citados? 

13 – O(a) senhor(a) poderia indicar fontes bibliográficas e de dados que pudessem embasar 

melhor os temas mencionados? 

 

 

 

 

 


