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Introdução

O presente relatório baseia-se nos eventos ocorridos durante o primeiro semestre de
2021, conforme previsto no escopo do projeto  de apoio técnico na formulação de
recomendações para o fortalecimento de cidades polos e suas regiões de influência, a
partir do caso do município de Campina Grande/PB, organizados da seguinte maneira:

– Seminário  “Fortalecimento das Cidades polo e suas Regiões de Influência, a
partir do caso do polo regional de Campina Grande”, realizado no dia 03 de
abril, com apresentações dos estudos realizados sobre o tema pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) e IPEA ( Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada).

– Oficina 1.1 - Matriz FOFA, com representantes do poder público municipal ,
academia e sociedade civil de Campina Grande, realizada no dia 13 de abril.

– Oficina 1.2 - Matriz FOFA, com a participação de 7 (sete) municípios que
compõem o arranjo populacional polarizado por Campina Grande – i.e. Campina
Grande, Lagoa Seca, Massaranduba, Puxinanã, Queimadas, Boa Vista e
Fagundes - com representantes do poder público municipal, setor privado,
academia, sociedade civil.

– Oficina 2 - Análise Integrada, realizada no dia 15 de abril, com a participação de
todos os envolvidos no projeto.

A pergunta norteadora dos eventos foi a percepção de cada município quanto às
inter-relações geradas pelo seu pertencimento ao arranjo populacional que tem Campina
Grande como cidade polo. A partir da fala dos participantes, foi extraído um conjunto de
questões estratégicas ao desenvolvimento urbano sustentável dos seus municípios.

O relatório se estrutura em três partes.

O primeiro capítulo apresenta uma breve análise sobre a metodologia adotada para a
realização dos trabalhos previstos nesta consultoria.

O segundo capítulo elabora análises das principais questões levantadas, sempre a
partir do ponto de vista construído pelos participantes. Entende-se que o seu conjunto
não representa a totalidade dos municípios, tampouco é plenamente fiel à posição dos
seus tomadores de decisão. Buscou-se localizar essas falas no território, assim
complementando o processo com uma leitura das bases cartográficas disponibilizadas
pelo IBGE e Google Mapas.

O terceiro capítulo propõe recomendações à elaboração da PNDU, ora em curso, e às
demais iniciativas do Projeto ANDUS. As recomendações aqui propostas não esgotam o
tema, pois se ativeram a responder apenas aos questionamentos construídos ao longo
do processo participativo, de forma a corresponder à metodologia originalmente
proposta.
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Cartografias de Referência

Arranjo Populacional de Campina Grande/PB
Fonte Regic 2018 (IBGE)

Campina Grande, Lagoa Seca, Massaranduba, Puxinanã, Queimadas, Boa Vista e
Fagundes.
Fonte: IBGE, Áreas Urbanizadas
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1. Análise da Metodologia

A metodologia para o desenvolvimento das recomendações previa um processo de
escuta dos principais agentes envolvidos e interessados no tema, com o objetivo de
identificar questões relevantes para este público e identificar possibilidades de interação
e articulação entre os municípios no planejamento e enfrentamento de problemas
comuns. Com este objetivo foram organizadas atividades com agentes públicos e
representantes da sociedade civil (academia, ONG e sociedade civil organizado),
visando:

⁻ apresentação de nivelamento de conceitos e estudos elaborados para a PNDU;
⁻ identificação da percepção dos atores sobre o que é ser cidade polo e cidades

integrantes de um polo regional;
⁻ construção de matriz FOFA;
⁻ identificação de sinergias e de possibilidades de gestão;
⁻ sensibilização dos participantes para a questão regional.

A consultoria optou pela realização de oficinas moderadas para a construção de duas
matrizes FOFA, uma com a cidade polo (Campina Grande) e outra com as cidades
integrantes de sua região de influência1. Essa separação visava conseguir captar as
diferentes percepções sobre a questão e possibilitar um processo de escuta dos distintos
pontos de vista (cidade polo-cidade do entorno). A análise comparativa dos diferentes
resultados foi possível  a partir da sistematização e do agrupamento por similaridades
das respostas dadas nas duas oficinas realizadas (Oficinas I x Oficina Integrada).
Ressalta-se que  a realização do Seminário inicial com a apresentação dos estudos em
desenvolvimento pelo MDR em parceria com o Ipea e o IBGE foi extremamente útil para
a sensibilização e a ampliação de conhecimento sobre o tema pelos participantes . A
utilização dos vídeos do Seminário permitiram não somente a divulgação, mas também a
sensibilização e a mobilização dos diferentes grupos de atores/atrizes  para as demais
atividades.

A última oficina, de integração entre todos os participantes (Oficina Integrada),  foi
realizada visando o alcance de dois objetivos principais: (i) promover uma interação entre
os diferentes grupos, e (ii) estimular a construção de propostas para as questões
apresentadas nos seminários anteriores, de forma coletiva e consensuada. Para tanto,
os participantes tiveram acesso à sistematização anteriormente, de modo a poderem
absorver os contrastes existentes entre as visões dos dois grupos antes da reunião de
integração.

A seguir apresentamos aspectos relevantes de cada uma das oficinas.

1 Oficina I - Campina Grande e Oficina - demais municípios.
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1.1. Sinopse dos resultados

A oficina para construção da Matriz FOFA com os representantes do  município de
Campina Grande (Oficina I - Campina Grande) contou com um número significativo de
representantes do poder público municipal, lotados em setores responsáveis pelo
desenvolvimento urbano do município. Apesar das críticas à ausência de representantes
da sociedade civil,  os poucos que se fizeram presentes garantiram a formulação de
questões importantes e pertinentes ao tema.

Conforme apontado no relatório da oficina, para os participantes ser cidade polo traz ao
mesmo tempo uma responsabilidade e um sentimento de “grandeza” em relação
aos outros municípios. No entanto, a leitura dos resultados e a própria fala dos
participantes deixaram evidente que não há uma visão compartilhada (ou esforço de
construção)  sobre o significado de ser cidade polo e as implicações que isso traz ao
modelo de gestão pública. Não há nenhum mecanismo evidente de integração, ainda
que alguns problemas sejam apontados como comuns. Nem mesmo o fato de serem
uma região metropolitana parece fazer com que a questão da integração regional seja
uma prioridade.

A  maior parte dos desafios apontados pelos participantes não abordou as
especificidades de uma cidade polo. Sobre os desafios relacionados ao tema, foram
identificados dois pontos em específico: (i) “construir uma visão compartilhada da Grande
Campina Grande” e  (ii) “dar conta da população flutuante que utiliza os serviços do
município".

Na oficina realizada com os municípios do entorno (Oficina I - demais municípios), a
ausência de mecanismos de articulação entre os municípios ficou ainda mais evidente,
sobretudo pela junção em um mesmo ambiente de diversos municípios com pouca ou
quase nenhuma interação entre si. Desta forma, foi possível inferir que a oficina cumpriu
o objetivo de  sensibilizar os participantes para a questão regional e apontar o grau de
amadurecimento do tema para o grupo. Vale ressaltar que o perfil dos agentes públicos
presentes à segunda oficina era bem diversificado e contava com representantes de
secretarias de diversas áreas, como de administração, por exemplo.

Por fim, a oficina de integração (Oficina Integrada) possibilitou uma breve análise entre
os participantes das diferentes visões existentes sobre a questão regional, levando a
uma reflexão sobre possíveis estratégias de articulação entre os municípios, além de
revelar algumas iniciativas em curso, ainda que incipientes e de pouco conhecimento do
público geral.

1.2. Considerações sobre o processo

A ausência de interação entre o município sede e o grupo de municípios participantes do
polo regional garantiu visões e percepções muito distintas. Ao comparar as respostas da
cidade polo com as das cidades na sua região de influência ficou evidente a necessidade
de conhecimento e apropriação prévios pelos participantes do conteúdo elaborado nas
oficinas. A sistematização e o agrupamento por similaridades permitiu que o grupo
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participasse da oficina de integração com ideias amadurecidas e estratégias de trabalho
em conjunto mais efetivas.

A interação entre os municípios durante os trabalhos em grupos na oficina de integração
apontou que a análise prévia do material enviado ocorreu e reafirmou a importância da
realização do confronto das ideias e de percepções por meio de oficinas separadas e
não durante uma reunião conjunta, nesse caso específico onde não havia integração
entre os atores. Esse fato confirmou que a estratégia metodológica de envio dos
conteúdos produzidos nas oficinas anteriores e a separação inicial do município sede
dos demais foi acertiva.

2. Análise do conteúdo coletado nas oficinas

A abrangência das questões tratadas neste capítulo resultam da metodologia
originalmente proposta para o trabalho pela GIZ e MDR, estruturada através de um
processo participativo de escuta e diálogo com atores de Campina Grande, Lagoa Seca,
Massaranduba, Puxinanã, Queimadas, Boa Vista e Fagundes, indicados pelos contatos
do Projeto ANDUS junto à Prefeitura de Campina Grande. As análises focam nos
conteúdos trazidos pelos participantes das oficinas. Não refletem a totalidade das
questões que caracterizam a pauta supramunicipal. Não representam, necessariamente,
a visão institucional desses municípios.

O processo contou com insumos apresentados em formato PPT pelo IBGE e IPEA no
primeiro evento, exclusivo para representantes de Campina Grande. Esses insumos
alimentaram as análises dos conteúdos que emergiram das falas dos atores locais.
Porém, o estudo bibliográfico e a análise do estado da arte do contexto socioeconômico
dos arranjos populacionais brasileiros não estão contemplados no escopo desta
consultoria.

Os municípios não se compreendem como parte de um território com dinâmicas
urbanas interdependentes. Os debates realizados durante as oficinas mostraram a
total falta de integração entre os sete (7) municípios participantes, bem como a ausência
de compreensão de sua participação de uma região administrativa mais ampla que o
território de seu próprio município. Esse fato aponta para a inexistência de uma agenda
comum e de uma estrutura de governança supramunicipal participativa que tenha como
objetivo compartilhar a gestão sobre as Funções Públicas de Interesse Comum (FPICS).

A rede viária que ampara o sistema de transporte entre os municípios da rede de
Campina Grande está submetida a gestão fragmentada entre as 3 esferas de
governo. Os núcleos urbanizados dos municípios que conformam Campina Grande e
sua região de influência dispõe-se isolados, sem conurbação dos seus tecidos urbanos e
sem continuidade entre as redes viárias municipais. Nessa configuração, a rede
rodoviária desempenha papel estruturante nas conexões intermunicipais locais. Essa
rede é composta por um conjunto de rodovias que pertencem às três esferas de governo.
As malhas municipais desempenham o papel alimentador das áreas periurbanas e
rurais, que se interconectam com as malhas dos municípios imediatamente vizinhos. A
rede composta pelas rodovias estaduais e federais desempenham papel de via urbana
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local em alguns municípios, interconectam de forma ampla toda a região e anunciam
vetores importantes para a expansão urbana de cada município.

As políticas territoriais demandam a gestão integrada dos instrumentos de
planejamento de transporte e da regulação do uso e ocupação do solo. As falas dos
participantes destacaram a necessidade de diálogo entre os municípios a respeito do
Arco Metropolitano (em construção, sob a gestão do Governo do Estado da Paraíba) e a
duplicação da BR 230 e da BR 104 (sob a gestão do Governo Federal), por afetarem
diretamente na estruturação dos seus municípios. A construção do Arco Metropolitano
tem como objetivo a melhoria do sistema de tráfego de Campina Grande através do
desvio da circulação de caminhões do perímetro urbano, melhorando as condições locais
de mobilidade, assim como do tráfego intermunicipal e o fluxo de cargas.  Porém, a
passagem de veículos no tecido intraurbano é ativadora da dinâmica econômica local
dos municípios pequenos. A relação entre a rede rodoviária estadual e federal com o
controle do uso e ocupação do solo municipal deve ser objeto de uma visão integrada
que demanda a estruturação de fóruns deliberativos e a elaboração de instrumentos de
planejamento de abrangência interfederativa. Porém, os participantes do evento não
sinalizaram nenhuma hipótese, ou mesmo demanda, de constituição de algum tipo de
arranjo institucional que desse conta do enfrentamento da agenda de conflitos entre os
municípios.

As políticas de desenvolvimento sustentável devem abordar os vínculos entre o
urbano e o rural, endereçando propostas à melhoria das  condições específicas da
ruralidade. As falas apontaram para a necessidade de integração do transporte
intermunicipal da região e, em especial, para a necessidade de ampliação e melhoria do
transporte municipal para as áreas rurais. A dispersão, em um padrão de baixa
densidade, é altamente onerosa para o financiamento do sistema de transporte público.
O modal motorizado individual é predominante em contextos regionais análogos ao de
Campina Grande, penalizando os padrões de mobilidade dos grupos mais vulneráveis,
como é de amplo conhecimento. Porém, as falas dos participantes sugerem a
importância de se compreender as expressões de vida nos territórios rurais,
resguardadas as distinções entre o periurbano e o rural, propriamente dito.
Particularmente, o espaço periurbano é um espaço de transição entre o urbano e o rural.
Configura-se, usualmente, por um mosaico de fragmentos de formas distintas de uso do
solo (mata, pastagem, áreas cultiváveis, de extração mineral, de reserva de água e
fragmentos urbanizados) que muitas vezes se alternam entre si. Na configuração de uma
rede de cidades com as características do Arranjo Populacional de Campina Grande,
esses espaços intersticiais estabelecem relações de extrema interdependência com os
núcleos urbanos que se constituem nos nós da rede. Neles encontram-se dispersos
distritos isolados que, em função de relações de proximidade, podem estabelecer
relações mais fortes com Campina Grande do que com o núcleo urbano de seus
respectivos municípios. Devem ser, portanto, objeto de uma política integrada que tenha
capacidade de compreensão dessas dinâmicas para melhor oferecer acesso aos bens e
serviços públicos a toda a população do arranjo populacional, seja ela residente nas
áreas urbanas, periurbanas ou rurais.

O acesso aos serviços, hierarquicamente distribuídos pela estrutura da rede de
cidades,  com concentração de serviços especializados no município polo,
demanda modelos de gestão e governança interfederativa. Os serviços públicos de
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educação e saúde receberam destaque nas falas dos participantes dos eventos. Para a
área da saúde, apontaram para a necessidade de ampliação de consórcios, convênios e
parcerias com foco em consultas e procedimentos. Para a área da educação, apontaram
para a ampliação dos convênios e parcerias com foco no ensino médio e superior. Uma
das funções das cidades polos é justamente concentrar os serviços especializados que
atendem a sua região de influência. A melhoria da oferta desses serviços implica na
consolidação de estruturas de gestão interfederativas e na garantia da oferta de
transporte público intermunicipal que atenda à população menos favorecida, que
enfrenta dificuldades em se locomover em transporte individual. Demonstra também a
importância dos investimentos públicos na implementação de equipamentos de porte
compatíveis com a escala supramunicipal, de forma a fortalecerem a função de
centralidade da cidade polo e proverem acesso a eles para os municípios de sua região
de influência.

A presença de serviços presenciais básicos em cada município é um fator que
impacta na dinâmica econômica local. Entre os serviços abordados pelos
participantes dos eventos, destacou-se a problemática da agência bancária. A presença,
ou não, de uma agência bancária nos municípios menores é um sintoma e um efeito do
nível da atividade econômica local e da eficiência do sistema de segurança pública local
em assegurar a integridade deste serviço. A importância dada à prática dos serviços
bancários presenciais chama a atenção. Esse pode ser um indicador do baixo nível de
uso dos serviços remotos pelas populações locais, especialmente os moradores mais
velhos. Para as populações residentes nos municípios sem presença de agência
bancária, implica na amplificação dos fluxos intermunicipais. Segundo os relatos, a
simples ida ao município que dispõe de agência bancária, implica no consumo de bens e
serviços no município vizinho, enfraquecendo as dinâmicas econômicas dos municípios
de origem daqueles que se deslocam para esta atividade. A análise da territorialização
da rede de equipamentos e serviços básicos na escala supramunicipal pode contribuir
para a elaboração de políticas públicas, entre elas o impacto que deriva da decisão de
abertura e fechamento, pelos governos federal e estadual, de agências de bancos e de
correio, delegando os serviços bancários às casas lotéricas, quando elas existem. Essa
questão deve ser relacionada e analisada em conjunto com a política pública de provisão
de acesso a dados que, porventura, venham a minimizar a demanda por serviços
presenciais. Além disso, destacou-se o crime especializado exógeno com alvo em
agências bancárias e caixas eletrônicos e a incapacidade dos agentes públicos locais de
segurança, que por sua vez são de responsabilidade estadual, em lidar com esta
temática.

A leitura das formas de territorialização das cadeias e arranjos produtivos locais
são importantes insumos para a elaboração de políticas de desenvolvimento de
municípios em rede. A questão do turismo foi fortemente tematizada nos encontros.
Essa atividade é de suma importância para os municípios, pois o turismo religioso e as
festividades juninas têm um poder de atração de abrangência regional e nacional. Os
municípios disputam os visitantes - e seus recursos - de maneira desigual, pois o poder
de atração de Campina Grande é proporcional à sua posição na hierarquia dessa rede
de cidades. Nesse sentido, os representantes dos municípios menores apontaram para a
necessidade de (i) criação de um Comitê Gestor para compartilhamento de informações
e estratégias de marketing (cultura, artesanato, turismo); (ii) maior  divulgação dos
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pontos turísticos dos municípios vizinhos durante o período das festas de São João; (iii)
criação de legislação para garantir o comprometimento colaborativo dos municípios. As
falas permitiram entrever que Campina Grande concentra as interfaces com os turistas,
porém, a produção de artefatos religiosos e de artesanato, além de locais de
peregrinação religiosa, também estão presentes nos demais municípios. Há que se
compreender a territorialização desse arranjo produtivo local também a partir das
atividades realizadas pelos demais municípios sob a influência de Campina Grande.

A tomada de consciência sobre a valoração dos serviços ecossistêmicos
compartilhados e o papel de cada município no sistema ambiental-urbano é
importante insumo para a elaboração de políticas de desenvolvimento sustentável
de municípios em rede. As questões ambientais foram abordadas a partir das
interações entre os municípios e os serviços por eles prestados e/ou consumidos. Há
plena consciência de que os serviços de provisão de água, saneamento e gestão de
resíduos sólidos não são possíveis de serem equacionados de forma independente,
dentro dos limites de cada município. Porém, o papel de cada um deles na estrutura de
provisão dos serviços ecossistêmicos não é clara. As imagens de satélite permitem
compreender que a área destinada à produção de alimentos dentro do município de
Campina Grande é desproporcional em relação à escala do seu mercado consumidor
doméstico. A relação inversa pode ser percebida nos municípios a oeste e ao norte de
Campina Grande. Segundo as falas, Campina Grande contribui com a maior parte do
financiamento do abastecimento de água da região, porém o produto não é produzido
em outros municípios. Há que se compreender a lógica dos serviços ambientais dentro
de sua complexidade ecossistêmica, da sua territorialização e da sua valoração, para se
elaborar políticas públicas de gestão interfederativa. Neste sentido, o planejamento
territorial em escala regional deve considerar, para além dos limites administrativos dos
municípios e seus perímetros urbanos, as bacias hidrográficas como unidades de
planejamento e gestão, para o que é necessário aprimorar os arranjos institucionais que
governam as políticas territoriais no Brasil.

A constante extensão da demarcação das zonas urbanas sobre as rurais é
motivada por pressões do setor imobiliário, como também pela estratégia de
expansão da base fiscal dos municípios. A falta de coordenação entre os municípios
na elaboração dos seus perímetros urbanos foi citada, especialmente por municípios
menores que sediam condomínios residenciais cujos moradores desempenham suas
principais atividades de trabalho, estudo e serviços em Campina Grande. Essa condição
gera desequilíbrios na capacidade de provisão de bens e serviços por parte dos
municípios. No que tange a questão tributária, a expansão da base do IPTU impacta na
arrecadação municipal. Porém, gera impactos negativos que decorrem do processo de
contínuo espraiamento urbano sobre as áreas ambientais, rurais e periurbanas que
desempenham importante papel na prestação dos serviços ecossistêmicos.

Os mecanismos de redistribuição dos impostos, com foco no investimento nas
áreas mais carentes, são frágeis ou inexistentes. A única fala referente ao
financiamento da política urbana apontou para essa questão. As principais fontes de
recursos próprios dos governos locais são o Imposto sobre Serviços (ISS) e o Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU). Municípios como Campina Grande se diferenciam
dos demais pela capacidade de atração e concentração de serviços especializados e de
maior valor. A assimetria da dinâmica dos serviços, presente nos  municípios polos e nos
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demais municípios de sua área de influência, se reflete diretamente na capacidade de
arrecadação do ISS. Nesse contexto, o aprimoramento dos impostos territoriais são
estratégicos para os municípios menores, o que demanda instrumentos de informação e
gestão territorial, como cadastros multifinalitários, mais adequados às capacidades locais
e que possam ser incrementalmente implementados.

3. Recomendações

R1 Ampliar a abordagem da PNDU, focada originalmente no município polo,
para a totalidade dos municípios que conformam os arranjos populacionais, com o
objetivo de desenvolver mecanismos e instrumentos de informação, planejamento,
gestão e governança compartilhados e adequados para o enfrentamento das
relações estabelecidas entre os municípios. Há que reconhecer o protagonismo do
município que exerce as funções de centralidade e promover políticas que as reforcem.
Porém, a PNDU deve incorporar instrumentos e estratégias voltadas também aos
municípios pequenos no sentido de promover o melhor desempenho das funções
sistêmicas, fortalecer as relações em rede, relacionar os circuitos superior e inferior da
economia e promover desenvolvimento local sustentável. O desenvolvimento urbano
sustentável da rede urbana nacional deve buscar mitigar o desequilíbrio intrínseco entre
os diversos arranjos populacionais e entre os municípios a eles pertencentes, através da
identificação e da estruturação de um sistema de gestão compartilhada de uma visão
comum de desenvolvimento urbano sustentável.

R2 Considerar a tipologia de cidades que caracteriza a grande diversidade do
território nacional, identificando os tipos e as situações estratégicas e prioritárias
no planejamento das políticas de desenvolvimento urbano sustentável. O Projeto
CITinova2 vem trabalhando com um Mapa de Tipologias3 baseado nos biomas nacionais
que encontra-se hospedado pelo OICS/CGEE/MCTI. O IPEA, em recente Nota Técnica
intitulada "A agenda Urbana na Escala Supramunicipal: Estudo para uma hierarquia dos
arranjos institucionais para políticas públicas"4, estabelece uma reflexão aprofundada
sobre a tipologia de municípios, identifica as limitações dos critérios originais do REGIC5

e identifica as variáveis necessárias para a elaboração de uma tipologia que melhor se
adeque aos objetivos da PNDU. Porém, a categorização da REGIC demonstra ser o
ponto de partida para um processo evolutivo de definição tipológica dos municípios
nacionais, que demanda estudos complexos compatíveis com a escala do território
nacional. Nesse sentido, é estratégico focar na análise dos instrumentos de
planejamento, vis a vis as especificidades que diferenciam as metrópoles das capitais e
centros regionais que polarizam regiões de influência. Programas e políticas públicas de
infraestrutura urbana no nível nacional sempre priorizaram as regiões metropolitanas.
Muitas dessas regiões metropolitanas não são assim reconhecidas pelos critérios

5 Acessível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101728.pdf

4 Acessível em: https://drive.google.com/file/d/19V53dRvHynXStla8B5b8PPcI72iJhvD6/view

3 A respeito ver: https://oics.cgee.org.br/mapa-tipologias

2 A respeito ver: https://citinova.mctic.gov.br/
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definidos pela REGIC. Foram criadas de acordo com critérios políticos para garantir
acesso a recursos de programas federais, sem rebatimento nas relações territoriais
efetivas. Ademais, a taxa de crescimento demográfico das metrópoles desacelera,
enquanto as cidades médias mantêm uma taxa de crescimento significativa. A PNDU
deve elaborar visões e instrumentos aptos ao enfrentamento dos arranjos populacionais
polarizados pelas capitais e centros regionais. São territórios importantes do ponto de
vista socioeconômico, polos concentradores de riqueza e serviços dependentes de
investimentos estaduais e federais para a ampliação e fortalecimento dos seus atributos
de centralidade. Para tanto, esses territórios precisam ser melhor planejados, o que torna
necessário a elaboração de estratégias, mecanismos e  instrumentos adequados à
realidade específicas desses tipos de arranjos populacionais, hoje não atendidos pela
lógica do PDUI.

R3 Fomentar estratégias específicas para que municípios polo e sua região de
influência possam se capacitar com os requisitos básicos necessários para a
estruturação e gestão de sistemas de planejamento locais e/ou compartilhados.
Conforme  apontado  pela  Pesquisa  de  Informações Municipais  –  MUNIC  2018,
menos  de 15% dos  municípios  brasileiros  possuíam, no  ano  da  pesquisa,  algum
diagnóstico  sobre  tais  condições6. O acesso a dados é condição necessária para a
elaboração e gestão de políticas para o território. Para superar o quadro que caracteriza
a maioria das administrações locais no Brasil, é necessário incorporar à agenda de
desenvolvimento urbano sustentável a elaboração de estratégias e procedimentos que
ampliem o acesso dos  municípios a sistemas de informação. Diante as dificuldades de
se estruturar e de se gerir sistemas individuais em cada município, a articulação
institucional em torno dessa temática é recomendada. Nesse sentido, deve-se explorar
potenciais alternativas através de arranjos entre as cidades polo, suas regiões de
influência, instituições acadêmicas e do terceiro setor que nelas atuam, como ação
complementar à PNDU.

Em função de haverem distintos modelos potenciais a serem investigados que podem
coexistir, recomenda-se:

R3.1 Articular um sistema nacional de informações territoriais a partir da
integração dos bancos de dados preexistentes nos diversos órgãos que compõem
o Governo Federal através das seguintes ações: (i) definir o papel, a abrangência e os
limites de um sistema  nacional; (ii) identificar os bancos de dados, plataformas e
observatórios preexistentes; (iii) definir um arranjo institucional e um sistema de
governança7.

R3.2 Articular um programa Federal de incentivo ao consorciamento
intermunicipal para a estruturação de sistemas de informação e/ou observatórios
de abrangência supramunicipal, entendidos como um Função Pública de Interesse
Comum (FPIC). Essa estratégia/modelo deve partir da identificação de eventuais

7 A respeito de metodologia para a estruturação de observatórios urbanos ver o "Guide to Setting
Up an Urban Observatory", UN Habitat, 2020. Acessível em
https://unhabitat.org/a-guide-to-setting-up-an-urban-observatory

6 IPEA, Nota Técnica N7: Desenvolvimento Econômico Local, 2021
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acordos de colaboração  com as associações municipalistas de abrangência nacional
parceiras do MDR, assim como com associações municipalistas de abrangência
regional.

R3.3 Fomentar a criação de um sistema supramunicipal de informações
territoriais sediado no município polo, uma vez assumido o seu protagonismo.
Essa alternativa pode ser realizada a partir do fortalecimento de sistemas e observatórios
preexistentes, ampliando a sua abrangência para os municípios da região de influência.
Pressupõe um programa federal de financiamento e de na conceituação,
desenvolvimento, implementação e gestão do sistema, assim como na pactuação do seu
modelo de governança.

R3.4 Elaborar um programa de fomento à participação de universidades, centros
de pesquisa e instituições do terceiro setor na recepção gerirem sistemas de
informação territoriais e laboratórios urbanos com atuação nos arranjos
populacionais. Pressupõe um programa federal de financiamento recorrente e a
constituição de parcerias entre as instituições selecionadas, as administrações públicas
locais e o Governo Federal, assim como na pactuação do seu modelo de governança. A
curricularização das atividades de extensão nos cursos de graduação prevista no Plano
Nacional de Educação (PNE 2014-2024) oferece uma oportunidade adicional para o
fortalecimento dos vínculos entre governos locais, instituições de pesquisa e ensino
superior.

R3.5 Desenvolver um projeto piloto em Campina Grande do fortalecimento dos
arranjos institucionais preexistentes em articulação com os objetivos da PNDU. Há
potencial para o desenvolvimento de um estudo de caso específico, assim como para a
implementação de um projeto piloto com fins de estruturação de um sistema de
informações e análises de suporte à implementação da agenda nacional de
desenvolvimento urbano sustentável em Campina Grande. Identifica-se um grupo de
instituições presentes e de ações em curso com potencial para servirem de matriz a
partir da qual alavancar os programas específicos para a PNDU. Recentemente o Núcleo
Paraíba do Observatório das Metrópoles (João Pessoa – Campina Grande) foi incluído
na Rede Nacional do INCT Observatório das Metrópoles8. Encontra-se sediado na
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e resulta da parceria entre diversas
instituições como o Laboratório Produção da Habitação e da Cidade do Curso de
Arquitetura e Urbanismo da UFCG, Laboratório de Estudos sobre Cidades, Culturas
Contemporâneas e Urbanidades (LECCUR), Laboratório do Ambiente Urbano e
Edificado (LAURBE) e o Laboratório de Estudos Urbanos (LEU) do Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB) e o Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade
Estadual da Paraíba. Do ponto de vista da estruturação de um modelo calcado no
consorciamento interfederativo, o piloto deve partir do estudo de caso da FAMUP
(Federação das Associações de Municípios da Paraíba)9 que reúne atualmente 9
entidades. Campina Grande não pertence a nenhuma dessas associações, enquanto
que os municípios de sua região de influência se distribuem entre mais de uma entidade.
As oportunidades e riscos dessa alternativa devem ser contempladas com o papel das

9 A respeito ver http://www.famup.com.br/associacoes/asmep/

8 A respeito ver: https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/paraiba/
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associações de abrangência nacional em participar do piloto e disseminar o modelo em
outras regiões do país. Os objetivos e projetos realizados por essas parcerias são
aderentes à ANDUS, e envolvem os tipos de parceiros (agentes públicos, universidades
e terceiro setor) indicados para a gestão de uma rede difusa focada nos territórios
regionais e locais.

R04 Desenvolver procedimentos para a produção de dados adequados à
interpretação das relações supramunicipais sobre as quais se quer atuar; testar e
disseminar a experiência. A estruturação de ações de fortalecimento de uma cidade
polo e sua região de influência demanda a definição de recortes e de objetos de análise
próprios. Os recortes territoriais devem abranger o município que desempenha as
funções de centralidade, como também os demais que gravitam no seu entorno e com os
quais há relações de interdependência. Os recortes podem ser múltiplos e variáveis de
maneira a corresponderem a cada uma das temáticas que se deseja abordar. As
relações intermunicipais podem ser melhor analisadas através da elaboração de
cartografias que representam os fluxos de energia, recursos naturais, bens, serviços e
gestão que melhor representem as relações socioeconômicas e socioambientais do
arranjo populacional objeto de análise. O objetivo é gerar evidências que permitam a
consciência sobre o território a partir das relações multiescalares, hierarquias,
assimetrias e desigualdades estruturantes do território compartilhado pelas cidades polo
e sua região de influência. Os potenciais objetos de análise a serem incorporados ao
sistema de informação são: serviços ecossistêmicos, metabolismo urbano, circuitos
produtivos e FPICs. Essa análise complementa o mapeamento dos fixos constituídos
pelas redes de infraestrutura, equipamentos e serviços de abrangência supramunicipal.

R4.1 Desenvolver metodologias e formas de representação cartográfica a partir
do caso de Campina Grande. A região oferece contexto de grande relevância para a
realização de um projeto piloto de estruturação de um sistema de informações que
produza documentação para a compreensão de: (i) relações ambientais supramunicipais
envolvidas no serviço de provisão de água e de alimentos; (ii) relações econômicas entre
os circuitos inferior e superior envolvidas nas atividades de turismo, produção de
artesanato e as unidades da Alpargatas, empresa multinacional com unidades
administrativas e produtivas distribuídas entre vários municípios da região. O objetivo é
desenvolver instrumentos acurados de leitura do contexto supramunicipal, permitir a
representação das funções específicas atribuídas a cada município que compõem um
mesmo arranjo populacional, territorializar os eventuais conflitos e as  potenciais
sinergias a serem fortalecidas. Os potenciais agentes institucionais (Governo Federal)
interessados em participar de um processo de trabalho colaborativo na realização desta
experimentação são: MDR, MMA, IPEA, IBGE, CGEE/MCTI.

R5 Compreender os vínculos urbano-rurais, desenvolver políticas,
instrumentos e estratégias aderentes às suas especificidades no sistema de
planejamento A escala supramunicipal, associada aos desafios impostos pelo quadro
de mudança climática, demandam o aprimoramento da lógica de ordenamento territorial
para uma visão integrada e sistêmica. O recorte de análise deve ser ampliado para a
compreensão dos vínculos entre os territórios urbano, periurbano e rural pois o fluxo
recíproco e repetitivo de pessoas, bens e serviços financeiros e ambientais (definindo as
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ligações urbano-rurais) entre locais rurais, periurbanos e urbanos específicos são
interdependentes; são a realidade de arranjos socioespaciais, criando lugares com
identidades distintas, mas entrelaçadas, socialmente construídas10. O território
periurbano ganha destaque pelas suas especificidades. Usualmente é caracterizado por
um espaço de transição entre o urbano e rural, mosaico caracterizado por grande
alternância de usos, espaço de conflito que demanda os esforços de planejamento na
contenção do espraiamento urbano, regularização fundiária e preservação ambiental.
Nele decorrem a provisão dos principais serviços ecossistêmicos de amparo à vida
urbana.

As recomendações específicas para se incorporar essa visão na agenda de
desenvolvimento urbano sustentável, são11:

R5.1 Estruturar um sistema de dados georreferenciados compartilhado, desenvolver
capacidades de análise das relações sistêmicas entre os territórios rurais e periurbanos,
contíguos e intersticiais, a cada um dos municípios pertencentes a um mesmo arranjo
populacional, com vistas à compatibilização entre os seus macrozoneamentos;

R5.2 Elaborar mecanismos de controle do uso e ocupação do solo customizados à
condição periurbana, com especial enfoque na contenção do espraiamento urbano
fragmentado, gerado pela transformação de solo rural em solo urbanizado por
empreendimentos habitacionais monofuncionais desconectados do núcleo urbano
original;

R5.3 Desenvolver instrumentos de planejamento, metodologias e estratégias
aderentes à condição periurbana;

R5.4 Inserir a agricultura urbana e periurbana voltada ao abastecimento doméstico
local nos instrumentos urbanísticos, tais como planos diretores e zoneamentos,
entendendo a sua importância enquanto base da estrutura produtiva dos municípios
pequenos, e como responsável pelo serviço ecossistêmico de provisão de alimentos
para a cidade polo da rede;

R5.5 Entender o sistema alimentar enquanto função pública de interesse comum nas
cidades organizadas em rede, e promover ações articuladas de planejamento, entre as
quais a promoção dos circuitos curtos e da agricultura local.

R6 Elaborar a pauta específica da política urbana a ser encaminhada ao debate
da reforma tributária, nela incorporando novas abordagens decorrentes da
adequação dos vínculos entre o urbano e rural, com o objetivo de construir uma
maior aderência dos instrumentos de financiamento aos objetivos da política de

11 Parte das recomendações deriva do documento "A produção de alimentos nas metrópoles brasileiras", Policy
Brief n.4, 2020, realizado pelo Instituto Escolhas com a nossa coautoria. Disponível em:
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/10/PB_04_A-producao_de_alimentos_nas_metropoles_bras
ileiras_out2020.pdf

10 Para recomendações detalhadas ver: Urban-Rural Linkages: Guiding Principles Framework for Action to
Advance Integrated Territorial Development. UN-Habitat, Nairobi, 2019. Acessível em
<https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/03/url-gp-1.pdf>
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desenvolvimento urbano sustentável. A competência sobre as políticas e os impostos
que incidem diretamente sobre o território está cindida entre distintas esferas de
governo. O debate público instaurado sobre a reforma tributária nacional abre a
oportunidade para a formulação de subsídios técnicos com capacidade de qualificar o
debate.  A análise do desempenho do Imposto Territorial Rural (ITR) no quadro tributário
brasileiro indica que ele gera uma arrecadação irrisória e não cumpre com as funções
para as quais foi criado. A título de exemplo, o país arrecadou apenas R$1,5 bilhão com
o ITR em 2018. No mesmo período, somente a cidade de São Paulo arrecadou 9,94
bilhões em Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)12. O
município de São Paulo corresponde, entretanto, a apenas 0,017% da área do território
nacional. Há necessidade de se relacionar o olhar sobre os territórios urbano e
periurbano de forma a convergirem na mesma estratégia de ordenamento territorial e de
financiamento das políticas de desenvolvimento sustentável, sobretudo nos territórios
constituídos nos arranjos populacionais com forte vinculação com os usos do solo dos
espaços intersticiais aos núcleos formalmente urbanizados.

Quando analisadas os vínculos e a interdependência entre os territórios urbano,
periurbano e rural, a discussão sobre o Imposto Territorial Urbano (ITR) ganha relevo.
Tem potencial de fortalecer a autonomia dos governos locais e a sua capacidade de
financiamento das políticas de desenvolvimento sustentável, ainda que não possa ser
visto como única estratégia. A revisão da lógica de cobrança do ITR deve estar
articulada ao aperfeiçoamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e com a
revisão do Pacto Federativo, pois os impostos de base fundiária não prescinde dos
repasses do Estado e da Federação, sobretudo para os municípios médios e pequenos.
A implementação do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) complementa o grupo
de instrumentos de financiamento estratégicos para o enfrentamento das questões
supramunicipais que incidem sobre os vínculos entre o urbano e rural.

R7 Elaborar estratégias alternativas e/ou complementares ao instrumento do
PDUI para o enfrentamento das questões comuns entre cidades polo e sua região
de influência. O Plano Diretor possui limitações intrínsecas a um instrumento de
abrangência municipal. O PDUI, instrumento indicado para os contextos
supramunicipais, tem encontrado desafios à sua implementação e amadurecimento, em
particular aos complexos arranjos políticos e institucionais que demanda. Uma hipótese é
estruturar medidas  táticas e operacionais de governança compartilhada de forma
incremental: (i) identificar e priorizar as FPICs; (ii) identificar os agentes interessados; (iii)
consolidar arranjos institucionais específicos, dedicados a FPIC selecionada; (iv) ampliar
sucessivamente a sua complexidade através da incorporação de processos de gestão e
governança de novas FPICs. Neste sentido, a estruturação de um sistema compartilhado
de dados e análises representa uma primeira oportunidade para a construção
incremental de sistemas de planejamento compartilhado das questões supramunicipais.

12 A respeito ver: Instituto Escolhas, "Propostas de mudanças na cobrança do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural", Policy Brief n.3, 2020.
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R8 Priorizar a estruturação e difusão de práticas de associativismo municipal
e consorciamento de serviços e FPICs, no que diz respeito à agenda das cidades
polos e suas regiões de influência. O Plano Diretor (PD) é um instrumento impróprio
para o planejamento e gestão das políticas que incidem sobre as pautas
supramunicipais. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) não é
necessariamente a ferramenta ideal para  a escala de polos regionais como Campina
Grande. O sistema de planejamento nacional oferece o Estatuto da Metrópole como
principal instrumento para o enfrentamento das questões metropolitanas e regionais.
Porém, a Lei não se adequa apropriadamente aos arranjos populacionais menos
complexos da rede de cidades médias e pequenas, como é o caso de Campina Grande.

Essa ação deve ser realizada a partir das seguintes etapas:

R8.1 Instituir, no nível do Governo Federal, uma instância governança da PNDU
responsável pela articulação política institucional dos agentes interessados na política de
desenvolvimento urbano sustentável entre os órgãos do governo Federal, governos
estaduais, governos locais e instituições parceiras como universidades, centros de
pesquisa, associações municipalistas, terceiro setor, seus respectivos programas,
projetos e ações.

R8.2 Fortalecer a Redus enquanto uma rede de apoio técnico à PNDU e aos distintos
arranjos institucionais a serem firmados pelos agentes responsáveis nos núcleos de
planejamento sediados nos seus respectivos arranjos populacionais.

R8.3 Elaborar instrumentos adequados à gestão das políticas a partir da identificação
tanto  de  elementos  espaciais  no  planejamento orçamentário  quanto  de  elementos
programáticos-financeiros  no  planejamento  urbano, tendo  o desenvolvimento
econômico  como  foco.  (...) Repensar  os  instrumentos operacionais  que são
tradicionalmente  usados  por  essas  frentes  (zoneamento, programas  temáticos,
metas  físicas  e  financeiras, etc.)  e  orientá-los para  essa  integração  sem  perder  de
vista  os  descompassos  escalares  e  temporais que caracterizam  a  abrangência  e  a
validade  do  PPA  e  do  Plano  Diretor"13

R8.4 Fomentar programas voltados à estruturação de cadastros multifinalitários,
sistemas de informações e análises, observatórios urbanos de amparo à compreensão
dos contextos locais e elaboração de políticas de desenvolvimento urbano aderentes.

R8.5 Fomentar a criação de núcleos com estrutura técnico-administrativa de gestão e
governança da agenda supramunicipal nos arranjos populacionais através de processos
incrementais originados da investigação sobre as alternativas previamente abordadas na
recomendação R3.

13 IPEA, Nota Técnica N7: Desenvolvimento Econômico Local, 2021, P.61
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