
O planejamento regional e de gestão territorial, envolve estudos sobre o meio ambiente, os recursos naturais e as relações entre a 
sociedade e a natureza. Os estudos técnicos iniciais realizados identificaram o potencial produtivo da Bacia do Piranhas-Açu, as áreas 
desmatadas ou florestais, as vulnerabilidades e riscos ambientais, além de como tirar o melhor proveito econômico de cada região 
sem agredir o meio ambiente. Este conhecimento inicial, será complementado pelo debate e informações da população local, 

captadas através das 6 oficinas de trabalho realizadas nas cidades polos listadas a seguir.

AA participação popular é imprescindível para que as informações relevantes e os anseios de desenvolvimento local sejam 
devidamente considerados!

Para isso, serão realizadas duas rodadas de oficinas regionais, uma para a Contextualização da Bacia, e outra para a discussão da versão 
preliminar da proposta técnica do MZEE.

O Macrozoneamento Ecológico-econômico (MZEE) é um 
instrumento de planejamento e negociação entre o governo e a 
sociedade, no qual, através de estudos, são definidas as 
potencialidades e vulnerabilidades dos locais analisados.

Para contribuir com a incorporação dos princípios de 
Desenvolvimento Sustentável na orientação das ações do 
governo, do setor privado e da sociedade em geral.

É um padrão de desenvolvimento que tem como princípio 
assegurar condições dignas de vida para a população, baseado 
em modos de produção e consumo que mantêm os estoques 
de recursos naturais e a qualidade ambiental. Pretende 
contribuir para as gerações futuras com a melhoria das 
condições de vida com algumas metas básicas, que incluem: o 
combate à pobreza e outras formas de marginalização social, o 
respeitorespeito à diversidade cultural, a eficiência das atividades 
econômicas, o uso duradouro dos recursos naturais e a 
conservação dos ecossistemas e da biodiversidade.

Todos que sejam favoráveis a novas práticas de gestão 
democrática das políticas públicas territoriais e 
socioambientais, envolvendo parcerias entre os órgãos 
governamentais, sociedade civil e setor privado, para 
negociação de consensos e para a resolução de eventuais 
conflitos, especialmente sobre questões relacionadas ao acesso 
e à utilização dos recursos naturais.


