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APRESENTAÇÃO 

O Estado do Rio Grande do Norte firmou com o Banco Mundial o Acordo de 
Empréstimo nº 8276-BR, do qual decorreu a criação de um projeto multissetorial 
coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, por meio da 
Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP/SEPLAN). 

Trata-se do projeto denominado Projeto Governo Cidadão, que objetiva contribuir 
para: 

(i) aumentar a segurança alimentar, o acesso à infraestrutura produtiva e o 
acesso a mercados para a agricultura familiar;  

(ii) melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da educação, da saúde e da 
segurança pública; e  

(iii) melhorar os sistemas de controle de despesas públicas, dos recursos humanos 
e da gestão de ativos físicos, no contexto de uma abordagem de gestão 
baseada em resultados. 

Para a implementação das ações desse Projeto, foram priorizadas algumas áreas, 
dentre elas, o território das bacias hidrográficas do Piranhas-Açu (BHPA) e Apodi-
Mossoró, surgindo a necessidade de se viabilizar um instrumento de planejamento e 
gestão, com o propósito de contribuir para reverter o cenário de baixo dinamismo 
socioeconômico do estado e apoiar ações de modernização da gestão do setor 
público.  

Nesse contexto, o Estado concebeu o Projeto Macrozoneamento Ecológico-
Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu/RN, dentro do Projeto Integrado de 
Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte, denominando-se Projeto 
Macrozoneamento Bacia Piranhas-Açu Sustentável (MZPAS). 

De modo a viabilizar o referido Macrozoneamento, foi celebrado o Contrato RN 
Sustentável 126/2018 entre a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 
(SEPLAN) e a empresa de consultoria Companhia Brasileira de Projetos e 
Empreendimentos (COBRAPE), com base no Termo de Referência que prevê a 
realização dos seguintes produtos: 

_____________________________________________________________________ 

Produto 01 – Roteiro Metodológico; 

Produto 02 – Contextualização da bacia do Piranhas-Açu; 

Produto 03 – Apresentação e aprovação do Projeto Conceitual, Projeto Lógico e o 
Projeto Físico do Banco de Dados; 

Produto 04 – Documento Síntese e 1º Caderno de Trabalho; 

Produto 05 – Relatório das Oficinas para conclusão do Diagnóstico; 

Produto 06 – Implementação e apresentação do SIG – Versão Beta; 

Produto 07 – Versão preliminar da proposta técnica do MZPAS; 

Produto 08 – Relatório das Oficinas para discussão da proposta técnica do MZPAS; 

Produto 09 – Implementação e apresentação do SIG – Versão Final; 



 

Produto 10 – Relatório de treinamento operacional do sistema; 

Produto 11 – Proposta Final do MZPAS e Minuta da norma de implantação; 

Produto 12 – Elaboração da cartilha para implantação do MZPAS. 
_____________________________________________________________________ 

Todo esse trabalho foi acompanhado pela Comissão Interinstitucional de 
Acompanhamento e Avaliação (CIAA), formada pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), Secretaria de Estado do Planejamento 
e das Finanças (SEPLAN),  Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte (IDEMA), Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do 
Norte (IGARN), Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (EMPARN), Companhia de 
Águas e Esgotos do RN (CAERN) e pela representação do Comitê da Bacia 
Hidrográfica Piranhas-Açu, que auxiliou as ações da consultoria nos momentos em 
que havia a necessidade de definições estratégicas para o melhor desempenho do 
projeto, bem como revisou tecnicamente os produtos apresentados pela consultoria.  

O documento que ora se apresenta corresponde ao “Produto 11 – Proposta Final e 
Minuta da Norma de Implantação” do Projeto Macrozoneamento Ecológico-Econômico 
da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu / RN, que objetiva a apresentação: 

(i) do panorama retrospectivo de todas as etapas realizadas ao longo da 
construção do MZPAS;  

(ii) dos resultados alcançados, que é o Zoneamento Ecológico-Econômico 
propriamente dito, bem como as diretrizes voltadas para cada uma das zonas 
determinadas;  

(iii) da síntese das políticas públicas inerentes às diretrizes elaboradas, vinculadas 
aos cinco temas prioritários trabalhados ao longo do MZEE;  

(iv) do arranjo institucional voltado aos gestores e/ou atores estratégicos 
responsáveis por determinadas diretrizes; e 

(v) da Minuta da Norma de Implantação deste Macrozoneamento Ecológico-
Econômico. 
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CONEMA Conselho Estadual do Meio Ambiente - RN 

DNOCS Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

EMATER Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 

EMPARN Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN 

EMPROTUR Empresa Potiguar de Promoção Turística 

FAS Faculdade do Seridó 

FIERN Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte 



 

FUNCEME Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

IDEMA Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte 

IDIARN Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN 

IFA Índice de Fragilidade Ambiental 

IFRN Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

IGARN Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte 

IICA Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 

ILP Integração Lavoura-Pecuária 

ILPF Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

LPVN Lei de Proteção à Vegetação Nativa 

MAPA Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento 

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MDIC Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MME Ministério de Minas e Energia 

MZEE Macrozoneamento Ecológico-Econômico 

MZPAS Projeto Macrozoneamento Bacia Piranhas-Açu Sustentável 

NAGAM Núcleo de Apoio à Gestão Ambiental dos municípios do RN 

NUC Núcleo de Gestão de Unidades de Conservação 

OCS Organização de Controle Social 

ONG Organização Não-Governamental 

OPAC Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade 

PAA Programa de Aquisição de Alimentos 

PERH-RN Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do 
Norte 

PISF Projeto de Integração do Rio São Francisco 

PLANAVEG Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa 

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PPP Parceria Público-Privada 

PRA Programa de Regularização Ambiental 

PRH-PPA Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-
Piranhas-Açu 

PROAGAM Programa de Apoio à Gestão Ambiental dos Municípios do Rio Grande 
do Norte 



 

PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PRONAT Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios 
Rurais 

PSA Pagamento por Serviços Ambientais 

RL Reserva Legal 

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SAPE Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca. 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEDEC Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

SEDRAF Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura 
Familiar 

SEGRI Secretaria Extraordinária para Gestão de Projetos e Metas do Governo 
e Relações Institucionais 

SEMARH Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

SEPLAN Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças 

SETUR Secretaria de Estado do Turismo 

SIG Sistema Geográfico de Informações 

SIN Sistema Interligado Nacional 

SISMUMA Sistemas Municipais de Meio Ambiente 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

SPG Sistema Participativo de Garantia 

STR Sindicatos dos Trabalhadores Rurais 

SUVISA Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária do RN 

UERN Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

UFERSA Universidade Federal Rural do Semiárido 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UNP Universidade Potiguar 

UPH Unidade de Planejamento Hídrico 

UTB Unidades Territoriais Básicas 

ZEE Zoneamento Ecológico-Econômico 

  



 

GLOSSÁRIO 

ANÁLISE SWOT 

O termo SWOT é o acrônimo para Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
que, quando traduzido para o português, corresponde à sigla FOFA (Forças, 
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). Trata-se de uma ferramenta utilizada para 
fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), como base para gestão e 
planeamento estratégico. A análise SWOT identifica as forças e fraquezas da região e, 
baseado nestes elementos identificados, destaca as oportunidades e ameaças que 
devem ser exploradas e combatidas, de modo a se atingir o objetivo final do trabalho. 

 

DOMÍNIOS GEO-SOCIOAMBIENTAIS 

Correspondem às seis Macrozonas: Costeira, Piranhas, Pataxó, Médio Piranhas 
Potiguar, Serra do Santana, Seridó, que equivalem às Zonas Ecológico-Econômicas 
de Nível l deste Macrozoneamento. Por definição, os Domínios Geo-socioambientais 
são recortes territoriais obtidos por meio da integração das unidades geomorfológicas 
e de uso e ocupação do solo, além das sínteses de vulnerabilidade socioeconômica, 
vulnerabilidade ambiental e de qualidade socioambiental similares. Esses Domínios se 
desdobram em Categorias (Nível II), Classes (Nível II) e Zonas (Nível IV). 

 

INDÚSTRIAS SECAS 

Atividades econômicas que não dependem de captação de quantidades significativas 
de água. 

 

MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

Instrumento de planejamento que proporciona uma visão integrada da realidade 
socioambiental, econômica e territorial, capaz de oferecer um conjunto de estratégias 
de desenvolvimento regional e recomendações voltadas para ampliar a 
sustentabilidade das políticas, programas e projetos de desenvolvimento, a partir de 
uma abordagem multiescalar, visando à compatibilização entre os interesses 
econômicos e a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

ZONAS ECOLÓGICO-ECONÔMICAS 

Correspondem às 12 unidades estabelecidas a partir das análises integradas de 
variáveis dos meios naturais/ecológicos, social e econômico, que equivale às Zonas 
de Nível IV deste Macrozoneamento. Essas Zonas sintetizam duas dimensões 
básicas: a ecológica, que reflete as limitações e potencialidades de uso sustentado 
dos recursos naturais; e a econômica, que contempla as aspirações de 
desenvolvimento humano das comunidades que habitam e delas retiram seu sustento. 

 

 



 

ZONAS ECOLÓGICO-ECONÔMICAS DE NÍVEL I ou MACROZONAS 

Correspondem aos seis domínios de partida do MZEE Piranhas-Açu, formados pelo 
cruzamento entre seis variáveis: (i) Unidades de Planejamento Hídrico (UPHs); (ii) 
Potencialidades e fragilidades identificadas na análise SWOT apresentada na 
contextualização da bacia; (iii) Análise SWOT proveniente das Oficinas Regionais de 
Diagnóstico; (iv) Diretrizes apontadas nas Oficinas Regionais de Prognóstico; (v) 
Contextualização econômica da bacia; (vi) Delimitação de Unidades de Paisagem. 

A análise do cruzamento destas variáveis permitiu interpretar as relações superficiais 
existentes em cada região, e agregar estas relações por similaridades, resultando nas 
seis Macrozonas: Costeira, Piranhas, Pataxó, Médio Piranhas Potiguar, Serra do 
Santana, Seridó. 

 

ZONAS ECOLÓGICO-ECONÔMICAS DE NÍVEL II ou CATEGORIAS 

Correspondem às Áreas de Produção, Áreas de Suporte Ambiental e Áreas 
Institucionais, que integram as Zonas Ecológico-Econômicas no Nível II deste 
Macrozoneamento. Cada Categoria se desdobra em Classes. 

As Áreas de Produção são regiões em que as pressões socioeconômicas são 
superiores às vulnerabilidades ambientais, possibilitando a expansão ou consolidação 
de atividades econômicas, desde que autorizadas pelo órgão licenciador, quando 
necessário. 

As Áreas de Suporte Ambiental são regiões em que as pressões socioeconômicas 
são inferiores às vulnerabilidades ambientais. Possuem níveis diferenciados de 
fragilidade, conservação e alteração dos ambientes, em que se admite a ocupação 
humana com objetivos sociais e econômicos, porém em condições de restrição de 
manejo visando à utilização sustentável dos recursos naturais e a conservação da 
biodiversidade. Essas áreas são fundamentais para a sustentação das atividades 
socioeconômicas no estado potiguar, sobretudo para a manutenção de recursos 
naturais essenciais aos sistemas produtivos, em especial, os hídricos. 

As Áreas Institucionais englobam as áreas especiais que são protegidas por 
legislação específica, como Unidades de Conservação, Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural (RPPNs) e áreas demarcadas para Povos e Comunidades 
Tradicionais. 

 

ZONAS ECOLÓGICO-ECONÔMICAS DE NÍVEL III ou CLASSES 

Consiste na desagregação das zonas ecológico-econômicas de nível II, as quais se 
subdividem em seis classes.  

As áreas de produção reúnem as classes de consolidação e expansão do 
desenvolvimento socioeconômico. As áreas de consolidação apresentam terrenos 
abertos nos quais a ocupação atual das terras relaciona-se com usos agropecuários e 
não agropecuários. Aí são permitidas todas as atividades econômicas constantes na 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), desde que autorizadas pelo 
órgão licenciador. As áreas de expansão envolvem os terrenos com potencial para 
diferentes usos econômicos, também cadastrados no CNAE. 



 

As áreas de suporte ambiental subdividem-se em áreas de recuperação e manejo e 
de conservação ambiental. As áreas de recuperação são aquelas alteradas e/ou 
modificadas pelo ser humano, nas quais, por legislação, não são admissíveis os usos 
antrópicos e que são as áreas de preservação permanente ou frágeis ambientalmente. 
As áreas de conservação são superfícies que exibem nenhuma ou pouca alteração, e 
que têm alta importância em termos de biodiversidade de flora ou fauna e de recursos 
hídricos.  

As áreas institucionais reservam as áreas de preservação, como Unidades de 
Conservação de Proteção Integral, e áreas de uso restrito e controlado, Unidades 
de Conservação de Uso Sustentável, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPNs) e áreas demarcadas para Povos e Comunidades Tradicionais. 

 

ZONAS ECOLÓGICO-ECONÔMICAS DE NÍVEL IV ou ZONAS 

Consiste na desagregação das zonas ecológico-econômicas de nível III, as quais se 
subdividem em 12 zonas: consolidação com usos agropecuários; consolidação 
com usos não agropecuários; expansão com usos agropecuários; expansão 
com usos não agropecuários; recuperação e manejo de áreas de alta fragilidade 
ambiental e de alta importância para ambientes aquáticos; recuperação e manejo 
de áreas de alta importância para a biodiversidade; conservação de áreas de 
muito alta fragilidade natural; conservação de áreas de muito alta importância de 
biodiversidade; conservação de áreas de muito alta importância para ambientes 
aquáticos; unidades de conservação de proteção integral; unidades de 
conservação de uso sustentável e reservas particulares do patrimônio natural 
(RPPNs); povos e comunidades tradicionais. É o resultado consolidado do 
Macrozoneamento Ecológico-econômico da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu. 
Para estas 12 zonas foram traçadas estratégias, que são expressas nas diretrizes das 
zonas ecológico-econômicas, explicitando os compromissos que devem ser adotados 
para rumar na direção da almejada sustentabilidade ambiental.  

 

ZONEAMENTO DE CONVERGÊNCIA 

Metodologia adotada na elaboração deste Macrozoneamento Ecológico-Econômico, 
que chega às Zonas (unidades de intervenção) a partir das análises elaboradas a 
partir dos seguintes  elementos principais: (i) Unidades de Planejamento Hídrico 
(UPHs); (ii) Potencialidades e fragilidades identificadas na análise SWOT apresentada 
na contextualização da bacia; (iii) Análise SWOT proveniente das Oficinas Regionais 
de Diagnóstico; (iv) Diretrizes apontadas nas Oficinas Regionais de Prognóstico; (v) 
Contextualização econômica da bacia; (vi) Delimitação de Unidades de Paisagem. 
Estes elementos são tratados ao longo do trabalho, em etapas diferentes, de forma 
integrada, cujo foco é o de proporcionar o desenvolvimento sustentável, ou seja, o 
equilíbrio entre as esferas ambiental, econômica e social.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Área de estudo 

A bacia hidrográfica do rio Piranhas Açu localiza-se nos estados do Rio Grande do 
Norte e da Paraíba, razão pela qual, conta com águas de dominialidade desses dois 
estados e da União. O rio Piranhas-Açu é de dominialidade da União, pelo fato de 
atravessar mais de um estado, ao passo que, são de dominialidade dos estados, as 
águas dos afluentes desse rio, que nascem e desembocam nos seus respectivos 
territórios, conforme critério estabelecido pela Constituição Federal de 19881. 

Em termos geográficos, a porção potiguar da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu 
(BHPA), objeto deste Macrozoneamento, corresponde a uma área total de 17.509,06 
km² e é limitada: ao sul pela porção paraibana da bacia do Piancó-Piranhas-Açu; à 
leste pelas sub-bacias difusas do litoral; à oeste pela bacia do rio Apodi; e, ao norte, 
pelo Oceano Atlântico, foz do Piranhas-Açu. 

Essa área é integrada por 45 municípios do estado: Acari, Açu, Afonso Bezerra, Alto 
do Rodrigues, Angicos, Bodó, Caicó, Campo Grande (Augusto Severo), Campo 
Redondo, Carnaúba dos Dantas, Carnaubais, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, 
Equador, Fernando Pedroza, Florânia, Ipanguaçu, Ipueira, Itajá, Jardim de Piranhas, 
Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Lajes, Macau, Ouro Branco, Paraú, Parelhas, 
Pedro Avelino, Pendências, Porto do Mangue, Santana do Matos, Santana do Seridó, 
São Fernando, São João do Sabugi,  São José do Seridó, São Rafael, São Vicente, 
Serra do Mel, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz, Timbaúba dos Batistas, 
Triunfo Potiguar e Upanema. 

Dentre os municípios mencionados, situam-se na Zona Costeira do Estado, os 
municípios de Carnaubais, Serra do Mel, Macau, Pendências, Alto do Rodrigues e 
Porto do Mangue, que devem atender às disposições específicas da Lei Estadual nº 
6.950, de 20 de agosto de 1996, que trata do Plano Estadual de Gerenciamento 
Costeiro, sendo que os demais se encontram em terras com escassez hídrica, em 
clima semiárido, com trechos em processo de desertificação. A Figura 1.1 ilustra a 
localização da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu e os municípios nela contidos.  

Considerando-se a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento 
socioeconômico e, ainda mais por se encontrar em uma região com forte restrição 
hídrica, o presente Macrozoneamento adotou a bacia hidrográfica como universo de 
análise, como estratégia de integração das políticas públicas de gestão territorial, do 
meio ambiente e de recursos hídricos. 

A adoção da bacia hidrográfica, enquanto unidade territorial para implementação das 
políticas nacional e estadual de recursos hídricos, se fundamenta nos ditames da Lei 
Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e da Lei Estadual nº 6.908, de 1º de julho 
de 1996.  

 
1 As águas constam do rol de bens da União e dos estados, nos termos estabelecidos, respectivamente, nos artigos 20 
(inciso III) e 26 (inciso I) da Constituição Federal de 1988. A Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e a Lei 
Estadual nº 6.908, e 1º de julho de 1996, disciplinam, respectivamente, as políticas nacional e estadual de recursos 
hídricos. 
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Figura 1.1 – Municípios localizados na área do MZPAS 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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1.2. Natureza Jurídica do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da BHPA 

O Zoneamento Ambiental é um instrumento de planejamento previsto nas Políticas 
Nacional e Estadual de Meio Ambiente, respectivamente, nos termos do inciso II do 
art. 9º da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e do inciso V do art. 11 da 
Lei Complementar Estadual nº 272, de 3 de março de 2004.  

Ao regulamentar essa matéria no nível federal, o Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 
2002, esclareceu que o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) objetiva organizar, 
de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto aos planos, 
programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos 
naturais, buscando assegurar a plena manutenção do capital e dos serviços 
ambientais dos ecossistemas. Para isso, o ZEE deve levar em conta a importância 
ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, 
restrições e alternativas de exploração do território (art. 3º desse Decreto Federal).  

O Zoneamento Ecológico-Econômico passa a ser denominado Macrozoneamento 
Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu (MZPAS) em razão das 
suas dimensões regionais. Tem o importante papel de oferecer um conjunto de 
estratégias de desenvolvimento regional e recomendações voltadas para ampliar a 
sustentabilidade das políticas, programas e projetos de desenvolvimento. Essa 
abordagem propicia a compatibilização dos interesses econômicos com a melhoria da 
qualidade do meio ambiente (do solo, da conservação da biodiversidade, a qualidade 
e a disponibilidade dos recursos hídricos) que, em última instância, busca a melhoria 
das condições de vida da população. 

Considerando-se a sua dimensão regional, em escala pequena de representação 
espacial (1:250.000), o MZPAS se constitui em referência para a definição de áreas 
prioritárias para o planejamento territorial, que serão trabalhados em escala de maior 
detalhe, para facilitar a sua efetiva implementação.  

As diretrizes estabelecidas neste MZPAS devem servir de referência para as ações do 
Poder Público de diversas instâncias. Isso significa que as ações dos governos 
federal, estadual e municipais devem se pautar pelas diretrizes e estratégias traçadas 
por este Macrozoneamento, especialmente a partir do momento em que for 
promulgada a Lei Estadual do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia 
Hidrográfica Piranhas-Açu.  

Uma vez que existem competências estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, 
com a autonomia dos entes federados, o presente Macrozoneamento tem a função de 
apresentar diretrizes que permitam a atuação orquestrada dos órgãos da 
administração pública (da União, do Estado e dos Municípios), de modo a alcançar 
seus objetivos. Em que pesem as autonomias constitucionais dos entes 
administrativos, a instituição do Macrozoneamento no Estado do Rio Grande do Norte, 
por meio de instrumento jurídico, implicará em obrigações para todos os entes 
federados, nos seguintes termos: 

(i) o Poder Público Federal deverá considerar o MZPAS na construção de suas 
políticas públicas regionais; 
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(ii) o Estado do Rio Grande do Norte orientará a elaboração de planos, programas 
e projetos governamentais, com base no MZPAS que, de igual modo, servirá 
de diretriz para o deferimento de licenças ambientais, outorga de direito de uso 
da água, autorização de supressão da vegetação, dentre outros atos 
autorizativos do Poder Público; 

(iii) os Municípios adotarão o MZPAS como referência para a edição dos planos 
locais de desenvolvimento, para que o uso e ocupação do solo, e outras 
políticas públicas correlatas possam se inserir no contexto estadual.  

Assim, todos os entes federados deverão se apropriar das orientações trazidas no 
presente MZPAS, para que elas possam ser internalizadas nos planos, projetos e 
programas governamentais, de todas as instâncias administrativas. Por sua vez, o 
cidadão comum tem responsabilidade frente à implementação do Macrozoneamento, 
pois suas demandas e seus empreendimentos deverão estar em consonância com as 
diretrizes nele estabelecidas.  

No que concerne aos agentes públicos e privados, para efeito de concessão de 
crédito, benefícios tributários ou de assistência técnica de qualquer natureza, haverá a 
obrigatoriedade dos agentes financeiros e cooperativas de crédito condicionarem seus 
empréstimos às diretrizes estabelecidas no MZPAS, objetivando o fortalecimento das 
cadeias produtivas, em consonância com o uso adequado dos recursos hídricos e 
ambientais, nos termos legalmente vigentes.  

A institucionalização do Macrozoneamento por meio de instrumento legal, cuja 
contribuição ao Projeto de Lei se encontra consubstanciando na Minuta de Lei, que 
acompanha este documento, se configura no primeiro grande passo a ser dado pelo 
Governo do Estado no sentido de buscar a sua viabilização. Contudo, após a edição 
da referida Lei, haverá a necessidade de uma série de atos normativos e 
administrativos subsequentes, realização de estudos de áreas selecionadas, em 
escala de maior detalhe; articulações intergovernamentais e interinstitucionais; 
revisões de planos, programas e projetos, com o objetivo de obter uma maior 
integração das políticas públicas (especialmente as de recursos hídricos, meio 
ambiente, ordenamento territorial, proteção das florestas e biodiversidade, sem falar 
nas políticas setoriais), dentre outras ações complementares, para que o MZPAS 
possa trazer os resultados propostos. 

1.3. Princípios do Macrozoneamento 

O processo de elaboração e implementação do ZEE busca a sustentabilidade 
ecológica, econômica e social, com vistas a compatibilizar o crescimento econômico e 
a proteção dos recursos naturais, em favor das presentes e futuras gerações, em 
decorrência do reconhecimento de valor intrínseco a biodiversidade e a seus 
componentes. Deve contar com ampla participação democrática, compartilhando suas 
ações e responsabilidades entre os diferentes níveis da administração pública e da 
sociedade civil, bem como e valorizar o conhecimento científico multidisciplinar. Com 
base nessas disposições apresentadas no art. 4º do Decreto Federal nº 4.297/2002, 
podem ser identificados os seguintes princípios norteadores do ZEE: participação 
social; equidade para todos os grupos sociais; sustentabilidade; interdisciplinaridade e 
integração institucional.  
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Ademais, não se pode esquecer de um importante princípio consagrado pela 
Constituição Federal de 1988 (CF/88) que, de igual modo, deve nortear a construção 
de um ZEE: a função social da propriedade, como forma de assegurar a ordem 
econômica e a justiça social, conforme dispõe o seu art. 170.  

Por essa razão, a construção deste Macrozoneamento contemplou um amplo 
processo participativo, que foi organizado a partir dos municípios polo de Macau, Açu, 
Caicó, Parelhas, Currais Novos e Lagoa Nova, com a oitiva da população envolvida, 
em dois importantes momentos (nas fases de diagnóstico e de prognóstico), conforme 
descrito na metodologia de trabalho apresentada neste documento. 



23 

2. CONSTRUÇÃO DO MZPAS 

O MZPAS foi inicialmente concebido por orientações para a execução do trabalho, 
como o conteúdo, as metodologias e as premissas a serem seguidas, apresentados 
no Produto 01 – Roteiro Metodológico. Após essa concepção inicial, outros quatro 
grandes blocos de trabalho foram desenvolvidos, como indica a Figura 2.1. 

Figura 2.1 – Fluxograma metodológico do MZPAS 

 
FONTE: COBRAPE, 2020. 

O bloco 1 é centrado no levantamento dos dados físico-bióticos, socioeconômicos e 
jurídico-institucionais, que resultaram na avaliação diagnóstica e na análise integrada 
e crítica da BHPA. Esse bloco resultou nos Produto 02 – Contextualização da bacia do 
Piranhas-Açu; Produto 04 – Documento Síntese e 1o Caderno de Trabalho; e Produto 
05 – Relatório das Oficinas para conclusão do Diagnóstico. 

O bloco 2 parte da elaboração de cenários prospectivos com a finalidade de simular 
situações, vislumbrar soluções e orientar a escolha de possíveis alternativas para a 
definição das unidades de intervenção, as chamadas “zonas”. De posse do 
diagnóstico, os atores sociais contribuíram com suas percepções e auxiliaram na 
busca por um estudo mais fidedigno. Esse bloco resultou nos Produto 07 – Versão 
Preliminar da proposta técnica do MZPAS; e Produto 08 – Relatório das Oficinas para 
discussão da proposta técnica do MZPAS. 
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O bloco 3 engloba a parte final de produção técnica do projeto, consolidando o 
zoneamento e as diretrizes para cada uma das zonas determinadas, bem como a 
Minuta de Lei e a apresentação da cartilha para divulgação do MZEE. Esse bloco 
resultou nos Produto 11 – Proposta Final do MZPAS e Minuta da norma de 
implantação; e Produto 12 – Cartilha para implantação do MZPAS. 

O bloco 4 corresponde à junção de todo o conteúdo produzido, por meio de um banco 
de dados geográficos, no qual estão armazenadas todos os mapas e arquivos 
produzidos durante a elaboração do MZPAS. Por fim, esse bloco resultou nos Produto 
03 – Projeto Conceitual, Projeto Lógico e o Projeto Físico do Banco de Dados; Produto 
06 – Versão preliminar e funcional do SIG – Versão Beta; Produto 09 – Versão Final 
do SIG; e Produto 10 – Relatório de treinamento operacional do sistema. 

2.1. Análise diagnóstica 

O Macrozoneamento Ecológico-Econômico foi concebido em concordância com o 
Plano de Recursos Hídricos Piancó-Piranhas-Açu (ANA, 2016), que apresenta o 
delineamento das Unidades de Planejamento Hídrico (UPHs), as quais utilizam a bacia 
hidrográfica como unidade territorial de gestão. Foram identificadas oito UPHs 
abrangidas pela porção potiguar da bacia do rio Piranhas-Açu, como indica a Figura 
2.2: Bacias Difusas do Baixo Açu, Pataxó, Espinharas, Médio Piranhas Potiguar, 
Paraú, Seridó, Médio Piranhas Paraibano/Potiguar e Médio Piranhas Paraibano. 

Figura 2.2 – Unidades de Planejamento Hídrico (UPHs) 

 
FONTE: COBRAPE, 2019. 
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A etapa diagnóstica da bacia – detalhada no Produto 02 – Contextualização da bacia 
do Piranhas-Açu – considerou o levantamento de dados secundários das esferas 
socioeconômica, físico-biótica e jurídico-institucional, para os 45 municípios da bacia. 

A esfera socioeconômica contemplou a avaliação da dinâmica econômica da bacia, 
com informações sobre produto interno bruto (PIB), empresas e empregos, fluxos da 
produção primária e outras. A dinâmica demográfica da bacia abrangeu os aspectos 
populacionais, demográficos e urbanização dos municipais. As condições de vida da 
população envolveram temáticas de desenvolvimento humano, renda e ocupação, 
educação e analfabetismo, saneamento básico, vulnerabilidade social, um panorama 
geral sobre as informações obtidas e a forma com que se deu o desenvolvimento e a 
exploração dos aspectos econômicos na bacia. 

O diagnóstico do meio físico biótico contemplou o levantamento de dados secundários 
referentes à climatologia, hidrologia, geologia, geomorfologia, pedologia, 
desertificação, eventos extremos, áreas degradadas, cobertura vegetal e áreas 
protegidas, susceptibilidade à perda de recursos ambientais, e além do panorama 
institucional ambiental. Foi traçado ainda o panorama evolutivo e atual do uso e 
ocupação do solo da bacia, por meio do mapeamento do MAPBIOMAS2 (SEEG/OC, 
2017), juntamente com o refinamento das áreas de aquicultura, mineração e salinas, 
provenientes da base do IDEMA/RN. Foram também levantados os empreendimentos 
eólicos e fotovoltaicos em operação e previstos – em fase de pré-cadastro, despacho 
de registro de requerimento de operação (DRO) e de construção não iniciada –, 
mapeamentos de telecomunicações e energia elétrica e as atividades petrolíferas na 
BHPA (Figura 2.3 a Figura 2.6). 

A contextualização jurídico-institucional apresentou as principais leis federais que 
cumprem o papel de disciplinar o zoneamento, na esfera nacional, seguidas das 
políticas estaduais adotadas pelo Rio Grande do Norte, além descrever os atores 
estratégicos ao processo de construção do presente Macrozoneamento, bem como a 
capacidade institucional dos municípios. Também são apresentadas as principais 
políticas públicas incidentes na bacia, nas esferas federal, estadual e municipal. 

 

 
2 Metodologia desenvolvida pelo esforço conjunto de universidades, ONGs e empresas de tecnologia, cujo objetivo é 
entender as transformações do território brasileiro a partir do mapeamento anual da cobertura e uso do solo nacional. 
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Figura 2.3 – Uso do solo da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu 

 

FONTE: COBRAPE, 2020, adaptado do MAPBIOMAS (SEEG/OC, 2017); ANEEL, 2018; IDEMA, 2020. 
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Figura 2.4 – Uso do solo da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu (Região Litorânea) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020, adaptado do MAPBIOMAS (SEEG/OC, 2017); ANEEL, 2018; IDEMA, 2020. 
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Figura 2.5 – Uso do solo da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu (Serra de Santana) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020, adaptado do MAPBIOMAS (SEEG/OC, 2017); ANEEL, 2018; IDEMA, 2020. 
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Figura 2.6 – Uso do solo da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu (Seridó) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020, adaptado do MAPBIOMAS (SEEG/OC, 2017); ANEEL, 2018; IDEMA, 2020. 
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A partir das informações diagnosticadas foram concebidos eixos estruturantes 
principais, denominados “temas prioritários”, os quais permitiram uma visualização e 
análise integrada das informações física-bióticas, socioeconômicas e jurídico-
institucionais da BHPA. Tais eixos foram denominados: 

• Serviços Ecossistêmicos da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu3; 
• Indústria e Mineração; 
• Agricultura, Agricultura Irrigada, Pecuária e Carcinicultura; 
• Expansão Urbana e Infraestrutura hidráulica; 
• Energia Renovável. 

A análise integrada – discutida nos Produto 02 – Contextualização da bacia do 
Piranhas-Açu e Produto 04 – Documento Síntese e 1º Caderno de Trabalho – realizou 
a articulação transversal das informações colhidas no diagnóstico, procurando 
caracterizar as relações “sinérgicas” e “alérgicas”4 entre os vetores de 
desenvolvimento econômico e os “serviços ecossistêmicos”. Estes são definidos como 
os benefícios que a sociedade obtém dos ecossistemas na bacia, mesmo para o seu 
desenvolvimento econômico, com ou sem compensações ou pagamentos por eles. 

Em suma, os resultados obtidos ressaltaram que o relevo, a formação geológica e a 
climatologia influenciam significativamente para a concentração de chuva nos meses 
de fevereiro e maio e a baixa absorção da água para lençóis freáticos, acentuando as 
condição de aridez e agravando a dependência de açudes e barragens para 
reservação de água. Além disso, as práticas de queimadas e o desmatamento nas 
margens dos mananciais para expansão de atividades agropecuárias contribuíram 
historicamente para a diminuição de nutrientes do solo, resultando em perda de 
fertilidade biológica e dificultando ainda mais o desenvolvimento agrícola. Tais ações 
acentuam e aceleram os processos de desertificação da bacia do Piranhas-Açu. 

Assim, uma gestão proativa da seca significa tratar as vulnerabilidades, e não os 
sintomas, dispondo de mecanismos para melhor conseguir prever e monitorar os 
eventos de seca, orientando as medidas de prevenção e alívio aos efeitos da seca 
com maior eficiência, objetividade e efetividade. Mais do que isso, é necessário 
ordenar os padrões de ocupação do semiárido potiguar em sua vertente hidrográfica 
do rio Piranhas-Açu para garantir a convivência em um cenário de mudanças 
climáticas e consequente acentuação dos processos já intensos de desertificação. 
Trata-se da gestão cartesiana do risco de se habitar uma ambiência que o presente 
herda vulnerável devido à combinação entre uma situação de natural fragilidade com 
uma multiplicidade de usos insustentáveis. 

Dado o exposto, verifica-se que os cinco temas prioritários possuem forças, 
oportunidades, fraquezas e ameaças próprias. Por isso, foram elaboradas matrizes 
SWOT para cada eixo, apresentadas nas Figura 2.7 a Figura 2.11. Tais eixos 
estruturantes ainda alimentaram e subsidiaram a produção dos cenários, bem como a 
delimitação das zonas e a elaboração das diretrizes para cada uma delas, descritos 
nos itens subsequentes. 

 
3 Incluindo a perda dos serviços ecossistêmicos, como o processo de desertificação. 
4 Relações sinérgicas são tomadas como aquelas em que há uma compatibilidade entre elementos diversos. Já as 
relações alérgicas são aquelas em que há conflitos entre elementos, gerando impactos negativos e cumulativos. 
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Figura 2.7 – SWOT: Serviços Ecossistêmicos da BHPA 

 

FONTE: COBRAPE, 2018. 
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Figura 2.8 – SWOT: Indústria e Mineração 

 

FONTE: COBRAPE, 2018.  
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Figura 2.9 – SWOT: Agricultura, Agricultura Irrigada, Pecuária e Carcinicultura 

 

FONTE: COBRAPE, 2018. 
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Figura 2.10 – SWOT: Expansão Urbana e Infraestrutura hidráulica 

 

FONTE: COBRAPE, 2018.  
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Figura 2.11 – SWOT: Energia Renovável 

 

FONTE: COBRAPE, 2018. 
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Os resultados diagnósticos foram corroborados pelo reconhecimento de campo 
realizado pela empresa de consultoria COBRAPE – descritos minuciosamente no 
Produto 05 – Relatório das Oficinas para conclusão do Diagnóstico – e, assim, foi 
possível obter uma visão geral da problemática da bacia, permitindo a identificação 
das suas vulnerabilidades e causas.  

Finalizada a etapa de realização da contextualização da bacia hidrográfica do rio 
Piranhas-Açu, fez-se necessária a apresentação dos resultados obtidos aos atores 
estratégicos da BHPA, como representantes dos setores público, privado, acadêmico 
e da sociedade civil, para que estes pudessem enriquecer o estudo do MZPAS por 
meio de percepções e vivências da comunidade local para tornar o estudo mais 
fidedigno à realidade da bacia e às peculiaridades de cada região. Dessa forma, foram 
realizados processos de mobilização dos atores para a participação nas Oficinas 
Regionais. 

A 1ª Rodada de Oficinas Regionais Participativas foi realizada no mês de junho de 
2019 em seis eventos que ocorreram nos municípios polo de Macau, Açu, Caicó, 
Parelhas, Currais Novos e Lagoa Nova, conforme indica a Figura 2.12. Essa 
setorização da bacia para a realização das oficinas partiu do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu e da Comissão 
Interinstitucional de Acompanhamento e Avaliação (CIAA). 

Figura 2.12 – Setorização da Área de Intervenção do MZPAS 

 

FONTE: COBRAPE, 2019. 
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O processo de mobilização para divulgação dos eventos e a setorização da bacia nos 
municípios-polo mostrou-se bastante eficaz e positivo, contando com representantes 
de quase 80% dos municípios da BHPA. Ao todo, foram 282 participantes, dos quais 
89 (31,56%) eram de municípios polo, com destaque para Macau e Lagoa Nova.  

A metodologia e os resultados do processo participativo estão descritos com maior 
detalhe no Produto 05 – Relatório das Oficinas para conclusão do Diagnóstico, que 
traz a análise da distribuição espacial da participação, da participação de segmentos 
sociais menos empoderados na sociedade e sobre os quais normalmente incidem 
políticas afirmativas, os diferentes setores mobilizados, sua diversidade e 
representatividade, bem como o equilíbrio da representação entre os setores. 

A 1ª Rodada de Oficinas Regionais Participativas resultou na discussão das principais 
temáticas apontadas como impulsionadores e inibidores inerentes à bacia hidrográfica 
do Piranhas-Açu. Enquanto o primeiro grupo envolve os aspectos que já são vistos 
como pontos fortes da região e podem ser fomentados pelo MZPAS, o segundo conta 
com os principais temas que são pontos negativos. 

Os principais elementos inibidores identificados foram: 

• Desmatamento (caatinga, mangues e das matas ciliares) – 14,2%; 
• Estiagem e escassez hídrica – 7,5%; 
• Falta de saneamento – 7,1%; 
• Contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais – 6,1%; 
• Falta de investimentos – 4,9%. 

Já os principais elementos impulsionadores foram:  

• Geração de emprego e renda – 17,8%; 
• Dinâmica econômica (agricultura, pecuária e indústria) – 12,7%; 
• Preservação ambiental e manejo adequado – 10,5%; 
• Energias alternativas e renováveis – 8,6%; 
• Condições ambientais favoráveis – 6,5%. 

Esses elementos mostram a percepção da população quanto às consequências do 
uso inadequado do território e dos recursos naturais, bem como indicam fatores que 
podem potencializar uma dinâmica econômica, no sentido de favorecer a melhoria da 
qualidade de vida. Esses elementos colhidos mediante o processo participativo foram 
extremamente relevantes para a definição das estratégias de ordenamento territorial, 
que Macrozoneamento se propõe a planejar. 

A comunidade acadêmica contribuiu com a disponibilização de estudos – incorporados 
no Produto 05 – Relatório das Oficinas para conclusão do Diagnóstico – para refinar 
os aspectos de climatologia, geologia, geomorfologia, pedologia, cobertura vegetal e 
unidades de paisagem da bacia do Piranhas-Açu. 

De posse das informações obtidas nessa etapa de diagnóstico da bacia, e utilizando 
os recortes territoriais obtidos por meio da integração de variáveis diversas de cunho 
socioeconômico e ambiental, por similaridade, foram determinadas as Macrozonas, ou 
Zonas Ecológico-Econômicas de nível I, aqui denominadas de Domínios Geo-
socioambientais, considerados como ponto de partida para o desenho do MZEE 
Piranhas-Açu, conforme ilustra a Figura 2.13. 
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Figura 2.13 – Carta de subsídio à gestão territorial da BHP: zonas ecológico-econômicas nível I 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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2.2. Análise prospectiva 

A gestão territorial se caracteriza pela sua inerente complexidade e imprevisibilidade, 
exigindo uma visão de futuro que possa auxiliar na definição de ações presentes que 
mitiguem os riscos da ambiência semiárida. Para tanto, utilizam-se de cenários, que 
articulam diversas possibilidades de futuro (independente de serem desejáveis ou não) 
para subsidiar as decisões do MZPAS, combinando tendências e percepções que 
tangenciam as dinâmicas socioeconômicas e ambientais. Os cenários procuram 
identificar e caracterizar situações de risco no equilíbrio entre o crescimento e a 
capacidade de suporte do ambiente natural, dentro de um horizonte de 20 anos. 

Com o intuito de subsidiar e facilitar as diversas análises sobre as variáveis que 
permeiam a bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, foi estabelecida uma base 
georreferenciada construída a partir do cruzamento entre as ottobacias e os setores 
censitários municipais, disponibilizados pelo IBGE (Censo Demográfico de 2010), 
resultando em 19.799 células de análise, cuja área média é de 88,43 ha e a mediana é 
de 32,19 ha. O cruzamento destas variáveis tornou as análises territoriais mais 
pontuais e concisas, visto que apresenta as características demográficas e hídricas 
dentro de uma mesma dimensão territorial.  

O modelo de organização dos dados aqui utilizado é conhecido tecnicamente como 
OLAP (On Line Analytical Processing), que consiste na maneira de organizar grandes 
quantidades de informação relacional que permita realizar pesquisas e gerar relatórios 
de maneira rápida e eficiente. Nos bancos de dados OLAP, as informações são 
organizadas pelo nível hierárquico de detalhe, usando categorias pertinentes em cada 
caso; a um conjunto de níveis que compreenda um aspecto do banco de dados é dado 
o nome de “dimensão”. 

Além da análise das dinâmicas socioeconômicas e ambientais estudadas na fase de 
diagnóstico, foram analisadas as políticas públicas, planos e projetos que interferem 
no território analisado, como por exemplo: 

• Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte 
(RN. Projeto RN Sustentável); 

• Plano Estratégico dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do estado: eixos 
de Micrologística do Transporte de Cargas, Desenvolvimento Industrial, 
Energia Elétrica, Telecomunicações e a Tecnologia da Informação, e Capital 
Humano (RN, 2017); 

• Diagnóstico e Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento de Atividades 
Produtivas Agrícolas do Rio Grande do Norte (RN, 2016); 

• Atlas para a Promoção do Investimento Sustentável no Rio Grande do Norte - 
Zona Homogênea Mossoroense (RN, 2005), Zona Homogênea Caicó, Currais 
Novos e Serras Centrais (Rio Grande do Norte, 2009) e Zona Homogênea do 
Litoral Norte (Rio Grande do Norte, 2011); 

• Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca (MMA, 2005);  

• Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca no Rio Grande do Norte (RN, 2010); 

• Projeto Caatinga Potiguar (WCS & UFRN, 2015); 
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• Plano Nacional de Áreas Protegidas - Áreas e Ações Prioritárias para a 
Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da 
Biodiversidade (MMA, 2019); 

• Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte - 
Projeto Mais RN (FIERN, 2014); 

• Declaração do Semiárido (ASA, 1999); 
• Empreendimentos em processo de licenciamento junto ao Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), no ano de 2019. 

Todos os resultados do prognóstico e do zoneamento preliminar foram descritos 
tecnicamente em detalhes no Produto 07 – Versão preliminar da proposta técnica do 
MZPAS e são apresentadas resumidamente a seguir. 

A BHPA apresenta grandes porções territoriais com vocação à preservação ambiental, 
que se tornaram as condicionantes ambientais da bacia: (i) regiões com fragilidade 
ambiental, possuindo grau alto e muito alto de suscetibilidade a perda de recursos 
naturais; (ii) unidades de conservação; (iii) Áreas Prioritárias para a Conservação da 
Biodiversidade (APCBs); (iv) áreas mapeadas com grau alto e muito alto de 
diversidade geológica; (v) áreas prioritárias delimitadas pelo Projeto Caatinga potiguar. 
Nesse sentido foi aplicado o modelo InVEST (Integrated valuation of ecosystem 
services and tradeoffs), que estimou que em 2017 a BHPA teve 5,53 milhões de 
toneladas de sedimentos carreados até os corpos d’água e caso fossem realizados 
investimentos que contribuíssem com a recuperação da cobertura vegetal em 55 mil 
ha (6,4%), a produção de sedimentos na bacia reduziria 11%. 

Uma vez que as mudanças climáticas podem agravar o quadro ambiental, foram 
analisados três cenários climáticos: (i) árido, com episódios de escassez hídrica 
prolongados e que aumentam ao longo do tempo; (ii) extremos, com secas intensas 
intercaladas de períodos com chuvas muito fortes; (iii) moderado, com aumento da 
escassez do padrão histórico. Mesmo com a finalização da barragem de Oiticica, do 
eixo de integração do Seridó e o Projeto de Integração do rio São Francisco (PISF), 
não há garantia total de abastecimento de todos os setores que demandam água em 
um cenário futuro. 

Estima-se que com um aumento de 1,5°C na temperatura global, haja elevação de 4 
metros no nível do mar até o ano de 2100. Isso implicaria em uma submersão de 
174,22 km² na BHPA, sendo 54,3% da área submersa referente à produção salineira e 
11,2% à atividade agropecuária (área de pastagem, cultivo anual perene e mosaico de 
agricultura e pastagem). Calcula-se que aproximadamente 25 mil pessoas podem ser 
afetadas, principalmente dos municípios de Porto do Mangue e Macau, considerando 
eventuais doenças de veiculação hídrica, perdas materiais e necessidades de 
deslocamento para outras cidades ou estados. 

As perspectivas ambientais dependem do respeito total ou parcial à Lei Federal nº 
12.651/2012 (Lei de Proteção da Vegetação Nativa – Código Florestal) e resultaram 
no traçado de dois cenários ambientais distintos: (i) cenário normativo menos restritivo, 
denominado “ambiental-”, que conta com apenas a manutenção das áreas de 
preservação permanente atualmente traçadas; (ii) cenário normativo mais restritivo, 
denominado “ambiental+”, que parte do cumprimento total da LPVN, o que implica na 
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manutenção e recuperação ecológica das áreas de preservação permanentes (APPs) 
e de reserva legal (RL), com recuperação de 70,23 mil ha. 

As perspectivas socioeconômicas, por sua vez, dependem de fatores como a 
quantidade de água disponível, o grau de desenvolvimento econômico e o avanço ou 
não da agricultura familiar. Assim, foram projetadas as atividades produtivas de 
agricultura irrigada, aquicultura, geração de energia eólica e fotovoltaica, mineração, 
atividade salineira, agricultura familiar e pecuária de corte, de leite e 
ovinocaprinocultura. Por isso, foram traçados quatro cenários socioeconômicos: (i) 
pessimista economicamente e sem vinda do PISF, denominado “econômico-”, que 
espera permanência da estagnação econômica, com ritmo lento de crescimento da 
renda das famílias; (ii) otimista economicamente e com vinda do PISF, denominado 
“econômico+”, que espera uma economia sob novo modelo de desenvolvimento e 
atividades econômicas com avanços positivos; (iii) baixo avanço da agricultura familiar, 
denominado “agricultura familiar-”; (iv) alto avanço da agricultura familiar, denominado 
“agricultura familiar+”. 

Assim, os dois cenários ambientais e os quatro cenários socioeconômicos resultaram 
em oito combinações de cenários integrados: 

• Cenário ambiental- econômico- agricultura familiar- 
• Cenário ambiental- econômico+ agricultura familiar- 
• Cenário ambiental- econômico- agricultura familiar+ 
• Cenário ambiental- econômico+ agricultura familiar+ 
• Cenário ambiental+ econômico- agricultura familiar- 
• Cenário ambiental+ econômico+ agricultura familiar- 
• Cenário ambiental+ econômico- agricultura familiar+ 
• Cenário ambiental+ econômico+ agricultura familiar+ 

Os cenários foram confrontados com a Cena Atual, que partiu do mapeamento de uso 
e ocupação do solo em 2017 e das áreas de aquicultura, mineração e salinas 
constantes no banco de licenciamento do IDEMA. Assim, a Figura 2.14 mostra as 
alterações de uso e ocupação do solo na Cena Atual e estimadas para os oito 
cenários estabelecidos. A Figura 2.15 indica a variação da vegetação nativa de cada 
cenário em relação à vegetação nativa na Cena Atual; unidades territoriais com menor 
pressão econômica e maior restrição ambiental variam positivamente (tons azulados) 
e unidades com maior pressão econômica e menor restrição ambiental variam 
negativamente (tons avermelhados). 
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Figura 2.14 – Uso e ocupação do solo da Cena Atual e dos cenários 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 2.15 – Combinação dos cenários socioeconômicos e ambientais 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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2.3. Definição de zonas 

A análise dos diversos cenários mencionados deu subsídio à delimitação das zonas, 
ou seja, áreas que possuem funcionalidade uniforme devido às similaridades dos seus 
elementos constituintes, com diferenças marcantes em relação às outras áreas. 

A proposição dessas zonas (unidades de intervenção), ocorre com base nos:  

(i) sistemas naturais em que a variável ecológica está representada na 
favorabilidade que orienta as melhores atividades para os diferentes espaços;  

(ii) nos sistemas socioeconômicos onde se evidenciam os espaços em 
transformação;  

(iii) na dimensão social. 

A identificação dessas zonas é basicamente definida por dois aspectos principais, o da 
vulnerabilidade e o da potencialidade, que podem ser plotados em eixos vertical e 
horizontal, podendo seu interior ser dividido em quadrantes, que correspondem as 
áreas de consolidação, expansão, recuperação e manejo e conservação, conforme 
indica a Figura 2.16. 

Figura 2.16 – Diagrama de identificação de vulnerabilidades e potencialidades 

 

FONTE: Adaptado de BECKER & ÉGLER, 1996, p. 39. 

Deste modo, o sistema de classificação de zonas proposto para o MZEE Piranhas-Açu 
baseou-se no desenvolvimento com suporte ambiental, como linha mestra, 
considerando-o como suporte às atividades socioeconômicas, a conservação dos 
recursos hídricos, das áreas de serviços ambientais, dos habitats de fauna e dos 
bancos genéticos de flora remanescentes, e a recuperação da capacidade ambiental. 

Nessa oportunidade, foi realizada outra etapa do processo participativo, nas mesmas 
cidades-polo do primeiro ciclo, a saber: Macau, Açu, Caicó, Parelhas, Currais Novos e 
Lagoa Nova, cujo processo de mobilização foi coordenado pelo Projeto Governo 
Cidadão. 
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A 2ª Rodada de Oficinas Regionais Participativas foi realizada no mês de 
dezembro de 2019 em seis eventos que ocorreram nos municípios polo de Macau, 
Açu, Caicó, Parelhas, Currais Novos e Lagoa Nova e objetivou apresentar para os 
atores estratégicos da bacia do rio Piranhas-Açu: 

• Metodologia, concepção, escala, espacialidade e Zoneamento Ecológico-
Econômico; 

• Análise das potencialidades e vulnerabilidades (metodologia, cenários das 
atividades produtivas, análise de condicionantes ambientais); 

• Cenários (metodologia, resultados, cruzamentos, conclusões); 
• Problematização da realidade versus perspectiva, ganhos e perdas utilizando 

perguntas geradoras; 
• Apresentação e priorização das diretrizes. 

A metodologia e os resultados do processo participativo estão descritos com maior 
detalhe no Produto 08 – Relatório das Oficinas para discussão da proposta técnica do 
MZPAS, que traz a análise da distribuição espacial da participação, da participação de 
segmentos sociais menos empoderados na sociedade e sobre os quais normalmente 
incidem políticas afirmativas, os diferentes setores mobilizados, sua diversidade e 
representatividade, bem como o equilíbrio da representação entre os setores. 

Essa rodada contou com 147 participantes, vindos de 25 municípios do estado. De 
todos os 45 municípios que fazem parte da área da bacia, 20 deles não foram 
representados por algum participante, resultando em uma participação social aquém 
dos moldes esperados. Contudo, os resultados do evento foram muito positivos pois 
houve um grande contingente de contribuições por parte dos presentes, para as nove 
zonas nível IV e suas diretrizes estabelecidas. 

Após a realização das seis oficinas do segundo ciclo, foi possível relacionar as 
diretrizes de maior importância para cada polo, de acordo com suas particularidades 
socioeconômicas. Enquanto a região do município-polo de Caicó ressaltou a 
importância do fomento de boas práticas agrícolas adaptadas às condições locais, a 
região do município-polo de Lagoa Nova reforçou a necessidade de geração de 
energias limpas e/ou renováveis. 
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3. MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO PIRANHAS-AÇU (MZPAS) 

3.1. Estrutura do MZPAS 

De acordo com o Decreto Federal n.º 4.297/2002, “.. o ZEE dividirá o território em 
zonas, de acordo com as necessidades de proteção, conservação e recuperação dos 
recursos naturais e do desenvolvimento sustentável” (art. 11). Seguindo essa diretriz 
federal, o MZPAS adotou um sistema multinível, no qual é possível trabalhar diferentes 
escalas de abrangência com a agregação ou a subdivisão quando da mudança de 
nível, permitindo atingir diversos públicos e recortes territoriais.  

O Quadro 3.1 apresenta o sistema de classificação do Macrozoneamento em quatro 
níveis: Domínio Geo-Socioambiental; Categoria, Classe e Zona, que foi obtido a partir 
da metodologia aqui apresentada. O presente item objetiva ainda detalhar as três 
Categorias de Nível II (Figura 3.1); as 6 Classes de Nível III (Figura 3.2); as 12 Zonas 
de Nível IV (Figura 3.3) e suas diretrizes. Além disso, apresenta as recomendações 
para o Poder Público, em suas diversas instâncias, e aos demais atores, para orientar 
a implementação do presente Macrozoneamento. O Apêndice A apresenta as fichas-
síntese das zonas nível II, III e IV para todos os municípios da BHPA. 

Quadro 3.1 – Sistema de classificação de zonas ecológico-econômicas 

NÍVEL I - DOMINIO 
GEO-

SOCIOAMBIENTAL 

NÍVEL II - 
CATEGORIA 

NÍVEL III - 
CLASSE NÍVEL IV - ZONA 

MACROZONAS 

P - ÁREAS DE 
PRODUÇÃO 

c - Consolidação 

a - Consolidação com usos 
agropecuários 
b - Consolidação com usos não 
agropecuários 

e - Expansão 
f - Expansão com usos agropecuários 

g - Expansão com usos não 
agropecuários 

S - ÁREAS DE 
SUPORTE 
AMBIENTAL 

r - Recuperação 
e manejo 

j - Recuperação e manejo de áreas de 
alta fragilidade ambiental e de alta 
importância para ambientes aquáticos 
k - Recuperação e manejo de áreas de 
alta importância para a biodiversidade 

o - Conservação 

l - Conservação de áreas de muito alta 
fragilidade natural 
n - Conservação de áreas de muito alta 
importância de biodiversidade 
q - Conservação de áreas de muito alta 
importância para ambientes aquáticos 

I - ÁREAS 
INSTITUCIONAIS 

p - Preservação i - Unidades de conservação de 
proteção integral 

u - Uso restrito e 
controlado 

s - Unidades de conservação de uso 
sustentável e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 

t - Povos e Comunidades tradicionais 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 3.1 – Carta de subsídio à gestão territorial da BHP: zonas ecológico-econômicas nível II 

FONTE: COBRAPE, 2020. 



48 

Figura 3.2 – Carta de subsídio à gestão territorial da BHP: zonas ecológico-econômicas nível III 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 3.3 – Carta de subsídio à gestão territorial da BHP: zonas ecológico-econômicas nível IV 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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3.2. Macrozoneamento e suas diretrizes  

3.2.1. Áreas de Produção 

As Áreas de Produção abrigam quatro Zonas Ecológico-Econômicas de Nível IV, que 
foram subdivididas em usos agropecuários e não agropecuários, nas Classes de 
Consolidação e Expansão.  

As Áreas de Produção apresentadas no Quadro 3.2 perfazem 55,90% do total da área 
da fração potiguar da bacia hidrográfica do Piranhas-Açu (de 17.509,06 km2, ou 
1.750.906 hectares) constituindo, portanto, a área preponderante no MZPAS. Dessa 
fração, a mais expressiva delas (43,81%) recai sob a Zona A, de consolidação com 
usos agropecuários e, a segunda maior fração, de 6,65%, sob a Zona F, de expansão 
com usos agropecuários. Na soma dessas zonas voltadas aos usos agropecuários 
(Zonas A e F), tem-se 50,46% do total da área da bacia do Piranhas–Açu, na porção 
potiguar (BHPA).  

Esse resultado espelha, em primeiro momento, a extensão de uso agropecuário já 
realizado na BHPA. Por outro, indica que há uma expressiva área que pode ser 
dedicada à produção primária, que tanto caracteriza a ambiência em questão. É 
fundamental, nesse contexto, considerar o conjunto de diretrizes apostas pelo ZEE 
para que esse uso seja o mais sustentável possível. 

Já as áreas das Classes de Consolidação e de Expansão com usos não 
agropecuários somam 5,44% do território, mas representam importantes áreas onde 
se localizam os centros urbanos e suas possíveis áreas de expansão. 

Quadro 3.2 – Classificação das Zonas Ecológico-Econômicas das Áreas de Produção 

NÍVEL II – 
CATEGORIA 

NÍVEL III – 
CLASSE NÍVEL IV – ZONA 

ÁREA 
(HA) 

% NA 
BHPA 

P - ÁREAS DE 
PRODUÇÃO 

c - Consolidação 

a - Consolidação com usos 
agropecuários 767.025,79 43,81% 

b - Consolidação com usos não 
agropecuários 36.834,55 2,10% 

e - Expansão 
f - Expansão com usos agropecuários 116.464,41 6,65% 

g - Expansão com usos não 
agropecuários 58.497,86 3,34% 

Total 978.822,61 55,90% 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

3.2.1.1. Classe Ecológico-Econômica de Consolidação 

A Classe de Consolidação apresenta áreas com terrenos abertos nos quais a 
ocupação atual das terras se relaciona com usos agropecuários e não agropecuários, 
onde são permitidas todas as atividades econômicas constantes na Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), desde que devidamente autorizadas pelo 
órgão licenciador. O potencial social é muito favorável ao desenvolvimento econômico 
sustentável, assim como a vulnerabilidade ambiental é baixa para acomodar as 
atividades pré-existentes. 
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Existe, ainda, uma questão de determinismo na delimitação das Zonas Ecológico-
Econômicas de Consolidação devido à ocorrência e aptidão para certas atividades 
produtivas. Esse determinismo ocorre, em primeiro ponto, devido à ocorrência de um 
mineral - não há como minerar granito ou scheelita, por exemplo, onde essas 
substâncias não ocorrem. As atividades de exploração de petróleo e gás, da mesma 
forma, ocorrem onde há possibilidade e viabilidade para essa atividade. Outras 
questões são derivadas da aptidão para a atividade, como a salineira - que demanda 
áreas planas e muito próximas às áreas costeiras. Todas as atividades produtivas, de 
certa forma, estão vinculadas à alguma questão de aptidão ou de arranjo tecnológico e 
mercadológico que faz com que sua viabilidade ocorra. 

Além das atividades produtivas, existe um outro conjunto de ocupação urbana e 
periurbana que tem sua geografia já determinada no território. Os recortes dessa 
ocupação encontram justificativa no longo desenrolar da história, das conexões 
viárias, das centralidades e relações de vínculo com outros locais e tantas outras 
facetas das dinâmicas socioeconômicas. 

No contexto dessas áreas consolidadas, cabe ao presente MZPAS, enquanto 
instrumento de gestão territorial ao nível de paisagem, reconhecer as pré-existências e 
delimitá-las de acordo com suas características principais. O conjunto de diretrizes que 
se aninham nas Zonas de Consolidação (Zonas A e B deste Macrozoneamento) 
seguem os princípios de adequabilidade das atividades humanas às condições 
ambientais aqui propostas. Trata-se mais de adequá-las às suas interfaces ambientais 
do que delimitá-las. 

3.2.1.1.1. Zona a -  Consolidação com usos agropecuários  

Características 

A Zona de Consolidação com usos agropecuários se constitui na maior superfície 
territorial da área de estudo. Engloba as terras com ocupação socioeconômica 
consolidada com usos agropecuários voltados para a produção de alimentos e de 
produtos do agronegócio, que incluem as lavouras, tanto temporárias quanto 
permanentes; as pastagens, tanto plantadas como naturais; outras atividades 
agrosilvopastoris como a integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) e integração 
lavoura-pecuária (iLP); áreas de silvicultura; criação animal confinada (galináceos e 
suínos), além de animais aquáticos em águas continentais (aquicultura). 

Essa Zona também abrange atividades da indústria de transformação cujos materiais, 
substâncias e componentes transformados são insumos para as atividades da 
agricultura, pecuária, florestal e da pesca (agroindústrias). Essas indústrias se 
subdividem em duas categorias: indústria de alimentos (abatedouros, transbordo, 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, fabricação de farinha de 
mandioca/fecularia, fabricação de produtos da carne, embutidos e defumados, sempre 
que associados aos abatedouros); e indústria da madeira (desdobramentos de 
madeira - serrarias, picadores e associados). 

Não se prevê restrição ao perfil de atividades produtivas nessa Zona. Contudo, as  
futuras ampliações de empreendimentos e atividades já existentes, devem se dar no 
sentido de controlar os níveis de poluição e os impactos ambientais. Por ser já 
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consolidada, traz diversas sinergias para as atividades agropecuárias nela instaladas, 
advindas das relações mais intensas de troca entre os agentes econômicos - que são 
sua própria característica de formação. Assim, a principal diretriz para essa Zona é a 
de garantir a adequabilidade e a regularização das atividades produtivas frente às 
questões ambientais. 

Nesse contexto, essa é a Zona com maior potencial para a adoção de práticas 
inovadoras de produção da pecuária, como a integração lavoura-pecuária-floresta 
(iLPF) e integração lavoura-pecuária (iLP). As práticas da Agricultura de Baixo 
Carbono, em linha com o programa federal homônimo, também devem ter como foco 
nessa Zona A.  

Compreende-se que o estímulo ao desenvolvimento das cadeias produtivas em 
ambiente multifuncionais, é condição ímpar para essa Zona, pois quase a metade dos 
estabelecimentos agropecuários no estado têm área inferior a 5 ha, e há 
predominância de unidades de produção com até 10 hectares, que equivalem ao 
60,3% do total de estabelecimentos (RN, 2016). 

Importante destacar que há uma notória, embora paulatina, redução do tamanho das 
unidades familiares que implica na subdivisão de terras que podem não vir a ser 
viáveis para produção; em sentido oposto, pode favorecer a concentração de terras 
por unificações de diversos pequenos lotes. Uma vez que o foco das atividades 
agropecuárias caminha no sentido de sua intensificação, deve-se ampliar as 
atividades agroindustriais nessa Zona A. As agroindústrias podem oferecer aos seus 
fornecedores um rol de incentivos para que haja a adoção de práticas ambientalmente 
sustentáveis e adequadas. 

Nessa Zona deve se estabelecer e difundir o manejo florestal da Caatinga, de forma a 
fazer uso de material lenhoso para fins energéticos sem que isso afete a manutenção 
da vegetação nativa e seus estágios sucessionais. Afinal, o manejo florestal 
sustentável da Caatinga, associado ao seu reflorestamento nativo, pode visar à 
produção de biomassa energética, mas não em sistema silvicultural tradicional com 
floresta homogênea de espécie exótica, mas sim de maneira semelhante ao bioma 
original, com os estratos arbóreos, arbustivos e herbáceos, conseguidos por meio do 
plantio de mudas nativas diversificadas e sem espaçamento rígido, aproveitando-se as 
aberturas do arvoredo nativo para proteção. 

Nota-se que muito do crescimento potencial das atividades produtivas que ocorrem na 
Zona A está vinculado à disponibilidade hídrica, tema que norteia as recomendações 
aos praticantes da agricultura irrigada. Esse tipo de agricultura, notadamente a 
fruticultura, é tida como uma atividade já tradicional do estado norte rio-grandense, 
pois desfruta de uma combinação de terras férteis, insolação adequada, baixa 
umidade do ar, solos planos e disponibilidade hídrica, que faz com que a atividade 
desponte como competitiva e diferenciada. Ressalva-se, no entanto, que essa 
disponibilidade hídrica se encontra ameaçada devido aos efeitos deletérios das 
mudanças do clima e da competição com outros usuários da água.  

De forma resumida, o objetivo da Zona A é a manutenção dos ativos ambientais 
associados às propriedades rurais que devem se ajustar às exigências legais de 
defesa ambiental. 
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Diretrizes para a Zona A 

Com base na metodologia adotada, podem ser apresentadas as Diretrizes Gerais da 
Zona A, que se encontram sistematizadas no Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 – Diretrizes Gerais da Zona A – Consolidação com usos agropecuários 

ZONA A - CONSOLIDAÇÃO COM USOS AGROPECUÁRIOS 
Adequar ambientalmente o uso e manejo das áreas com uso agrícola consolidado voltado ao 
desenvolvimento sustentável. 
Agregar valor à produção agropecuária por meio da manutenção dos ativos ambientais associados 
propriedade rural. 
Aprimorar as atividades de pecuária e agricultura intensivas com a ampliação das atividades 
agroindustriais. 
Atualizar os dados do uso da água para irrigação mapeando as regiões de conflito. 
Conscientizar e sensibilizar o setor produtivo agrícola sobre os problemas do uso indiscriminado de 
agrotóxicos e adubos químicos, e suas consequências nos recursos hídricos. 
Desenvolver atividades de agroturismo. 

Desenvolver tecnologias produtivas que minimizem impactos e aumentem a capacidade produtiva. 

Desenvolver uma política de conservação ambiental de estradas rurais de forma sustentável. 
Estabelecer e monitorar indicadores de qualidade ambiental associada a atividades agropecuárias 
produtivas. 
Estabelecer estratégias e infraestrutura para logística reversa de embalagens de agrotóxicos. 
Estabelecer incentivos à adoção de exploração de florestas nativas sob regime sustentável, segundo as 
modalidades dispostas na Lei Complementar nº 272, de 3 de março de 2004. 
Estabelecer procedimentos e monitoramento das perdas advinda dos sistemas de condução de água 
para irrigação. 
Estimular a diversificação e a especialização da produção agropecuária com baixa emissão de carbono. 
Estimular os arranjos produtivos locais (APL), visando consolidar cadeias produtivas prioritárias para a 
inclusão social produtiva. 
Fomentar o uso de boas práticas agrícolas adaptadas às condições locais. 
Incentivar ações de assistência técnica aos agricultores rurais para sistemas de produção integrada 
lavoura-pecuária-floresta e agroecologia. 
Incentivar e conscientizar a população quanto ao uso racional e eficiente dos recursos hídricos, 
adotando técnicas de reúso de água. 
Melhorar a infraestrutura de saneamento e saúde no meio rural promovendo a melhoria da qualidade de 
vida no campo. 
Promover a gestão e negociação do uso da água em projetos de agricultura irrigada por meio de acordos 
com usuários. 
Promover a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de Regularização 
Ambiental (PRA). 
Regularizar ambientalmente as propriedades e a atividade rural com a simplificação de procedimentos e 
efetividade no controle ambiental. 
Regularizar as atividades irrigantes junto às instancias ambientais. 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

Conforme foi mencionado na metodologia, na fase de diagnóstico, foram identificados 
5 temas prioritários, sendo que um deles é Agricultura, Agricultura Irrigada, Pecuária e 
Carcinicultura. A importância desse tema prioritário se faz notar por sua abrangência, 
que agrega usuários de perfil profissional, como os praticantes da agricultura irrigada 
(notadamente a fruticultura), os aquicultores (sobretudo da carcinicultura) e os 
produtores rurais associados à atividade familiar. Os tópicos agregadores da temática, 
que levam às recomendações de caminhos para a implementação do MZPAS, 
alinhados ao conceito do novo rural, podem ser assim sintetizados: 
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• Ênfase na propriedade rural, diversa, moderna e de alto rendimento, 
substanciada pela promoção da regularização ambiental, da simplificação de 
procedimentos de controle ambiental, da implementação dos instrumentos do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de Regularização Ambiental 
(PRA), do potencial de recepção de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA), da valorização mercadológica dos produtos regionais, do 
desenvolvimento do agroturismo; 

• Fomento às boas práticas voltadas à adaptação e à compatibilização para/com 
as condições locais, que envolvem práticas agrícolas, de irrigação, de 
reservação de água, de manejo do solo, da criação animal, de uso de 
agrotóxicos, fertilizantes e outros insumos, de sistemas de produção integrada 
lavoura-pecuária-floresta, de agroecologia com agricultura e pecuária orgânica 
e de manejo florestal; 

• Importância, em ambos os contextos acima pontuados, do fortalecimento da 
extensão rural, do fomento às pesquisas e interações com o setor acadêmico e 
da relação com instituições de fomento e de crédito, visando o atingimento das 
práticas mencionadas no item anterior que promovam a mitigação dos efeitos 
das mudanças do clima e o combate à desertificação. 

A partir da análise das relações que as diretrizes fazem com os grupos sintéticos de 
atores estratégicos, pode-se antever as relações institucionais correspondentes ao 
tema prioritário de Agricultura, Agricultura Irrigada, Pecuária e Carcinicultura no 
envolvimento de atores específicos, que deverão ser chamados para tutelar a 
implantação do conjunto de diretrizes dessa temática, a exemplo do Comitê da Bacia 
Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu (CBHPPA) e dos Conselhos Estaduais de Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos.  

Além desses colegiados, a participação ativa de diversos órgãos estaduais da 
administração direta e indireta, organizações da sociedade civil, instituições 
financeiras e organizações multilaterais pode ser antevista, em especial os seguintes 
atores que englobam instituições governamentais e não governamentais, 
internacionais, nacionais e estaduais; instituições de pesquisa, de assistência técnica, 
de fomento e desenvolvimento, dentre outras: 

• Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); 
• Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE); 
• Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar 

(SEDRAF); 
• Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH); 
• Secretaria Extraordinária para Gestão de Projetos e Metas do Governo e 

Relações Institucionais (SEGRI); 
• Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA); 
• Instituto de Gestão das Águas do RN (IGARN); 
• Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária do RN (SUVISA); 
• Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (EMPARN); 
• Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER); 
• Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A (CEASA) 
• Agência de Fomento do RN (AGN); 
• Banco do Nordeste (BNB); 
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• Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA); 
• Faculdade do Seridó (FAS); 
• Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó (ADESE); 
• Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs); 
• Articulação do Semiárido (ASA); 
• Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). 

Recomendações aos setores público e privado: 

De modo a viabilizar a implementação do MZPAS, são apresentadas algumas 
recomendações aos órgãos do setor público e à sociedade em geral, nos termos que 
se seguem, em relação a Zona A:  

1. Ao IDEMA: 

Ainda que as competências do IDEMA estejam devidamente disciplinadas na 
legislação ambiental vigente, vale recomendar a essa entidade executora do Sistema 
Estadual do Meio Ambiente (SISEMA), especialmente no que concerne ao processo 
de licenciamento e à fiscalização ambiental, as seguintes ações: 

(i) atuar na regularização ambiental das propriedades e da atividade rural, por 
meio da simplificação de procedimentos, de forma a subsidiar posterior 
controle; 

(ii) atentar aos impactos cumulativos causados pela poluição difusa, 
especialmente a hídrica, em razão da consolidação das atividades já existentes 
e daquelas que, eventualmente, possam ser ampliadas; 

(iii) priorizar, no caso de empreendimentos de maior porte, a compensação 
ambiental por impactos ambientais com foco na constituição de corredores 
ecológicos, garantindo que haja a devida conectividade com as Áreas de 
Suporte Ambiental; 

(iv) controlar a poluição das águas, a disposição de resíduos decorrente das 
atividades agropecuárias, em razão do aumento da demanda de água pelo 
incremento da irrigação, da criação aquícola e dos rebanhos; 

(v) controlar a retirada de vegetação natural e compactação do solo, em razão dos 
impactos sobre a qualidade e o volume de escoamento das águas; 

(vi) editar uma cartilha de boas práticas para a mitigação de impactos conhecidos 
das atividades agropecuárias, atentando-se para as sinergias que podem 
derivar da execução em conjunto dessas, já que se trata de área consolidada; 

(vii) fiscalizar as Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reservas Legais 
(RL), com base no Cadastro Ambiental Rural (CAR), e adotar procedimentos 
que visem a recuperação das áreas de APPs e de RLs que estiverem 
degradadas por parte dos empreendedores; 

(viii) fiscalizar o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos; 
(ix) criar e manter um sistema de monitoramento de indicadores ambientais. 

2. Ao IGARN e ao CBHPPA: 

(i) regularizar as atividades da agricultura irrigada, identificando as regiões de 
conflito, de modo a propiciar uma melhor gestão e negociação do uso da água 
por meio de acordos com os seus diversos usuários;  
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(ii) monitorar o volume consumido de água, em especial, a reposição das perdas 
dos tanques por evaporação e reposição dos volumes dos tanques pós-
despesca, sobretudo no que tange à aquicultura. 

3. Aos agentes financeiros e cooperativas de crédito: 

(i) incentivar a modernização e a intensificação das atividades agropecuárias;  
(ii) condicionar empréstimos ao fortalecimento das cadeias produtivas e da 

adequabilidade frente ao uso dos recursos hídricos e não apenas à adequação 
das propriedades frente à legislação ambiental. 

4. Aos órgãos de assistência técnica e extensão rural, na busca pela maior 
inclusão produtiva dos estabelecimentos da agricultura familiar: 

(i) adequar os equipamentos de dimensionamento hidráulico, as práticas de 
manejo, utilização e avaliação dos sistemas de irrigação pertencentes a 
pequenos irrigantes (superfícies irrigadas da ordem de 0,5 ha a 2 ha);  

(ii) adequar as agroindústrias familiares e comunitárias às regras de vigilância 
sanitária, permitindo a conquista de selos de inspeção, essenciais à 
comercialização dos produtos de maior valor agregado; 

(iii) aprimorar e difundir o uso da silagem e da fenação, mediante a adoção de 
técnicas essenciais para garantir a estabilidade da produção dos rebanhos nos 
períodos de estiagem e sua adequação à capacidade de suporte das 
propriedades; bem como aumentar, de forma sustentável, a capacidade de 
carga animal; 

(iv) aprimorar e difundir o manejo florestal sustentável da Caatinga, mimetizando o 
estado natural do bioma, com estratos arbóreos, arbustivos e herbáceos e 
plantio de mudas nativas diversificadas e sem espaçamento rígido. 

5. Ao Poder Público Municipal: 

(i) conservar as estradas rurais, de forma a minimizar os processos erosivos, e 
melhorar a infraestrutura de saneamento e de saúde no meio rural; 

(ii) fomentar a instalação de estratégias de pequena escala para a reservação das 
águas de chuva na escala da propriedade e/ou de pequenos grupos 
comunitários, tais como as cisternas-calçadão e as barraginhas (barragens 
subterrâneas nas aluviões dos rios, principalmente no embasamento cristalino). 

6. Ao Setor Privado: 

(i) adotar práticas orgânicas ou agroecológicas de cultivo, instituindo selos e 
certificações comunitárias de práticas produtivas sustentáveis, bem como 
formar e operar cooperativas de produtores rurais; 

(ii) ampliar as atividades agroindustriais e priorizar as agroindústrias que 
agreguem valor à produção primária, cujas cadeias produtivas sejam existentes 
e que estejam adequadas à ambiência, tais como os laticínios, produtos 
derivados dos ovinocaprinos, beneficiamento de frutas e polpas, aquicultura, 
dentre outros arranjos produtivos locais (APLs);  

(iii) oferecer aos fornecedores das agroindústrias um rol de incentivos para que 
haja a adoção de práticas ambientalmente sustentáveis; 
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(iv) buscar sistemas mais eficientes de irrigação, de modo a reduzir a demanda 
hídrica, a partir de monitoramento constante dos parâmetros de umidade do 
solo e das necessidades exatas de cada cultura; 

(v) reutilizar efluentes de ETE na agricultura de modo a garantir o suprimento 
hídrico para os usuários irrigantes. 

3.2.1.1.2. Zona b - Consolidação com usos não agropecuários 

Características 

A Zona B conta com áreas urbanizadas, complexos industriais ou parques 
tecnológicos, usinas geradoras de energia elétrica, áreas de serviços, complexos 
turísticos e comerciais; mineração e outras atividades em águas continentais, 
ocupando uma fração de apenas 2,10% do território. São áreas que têm alto potencial 
social e baixa vulnerabilidade ambiental, sendo capazes de absorver 
empreendimentos geradores de impactos socioambientais com suas respectivas 
medidas preventivas e mitigadoras. No que se refere à gestão ambiental, seu foco 
está no controle da poluição, onde se concentra o maior potencial poluidor do território. 

A indústria e a mineração ocupam um papel relevante em relação à ocupação do solo. 
Destaca-se a grande quantidade de lavras de mineração em determinadas parcelas do 
território da bacia hidrográfica, o que ocasiona fortes impactos aos serviços 
ecossistêmicos. O potencial minerário da bacia hidrográfica do Piranhas-Açu (BHPA) é 
grande, assim como o potencial de se instalarem indústrias secas que conseguem 
promover o crescimento econômico e o aproveitamento de recursos naturais e 
humanos locais sem, necessariamente, comprometer a segurança hídrica. 

Diretrizes para a Zona B 

Com base na metodologia adotada, podem ser apresentadas as seguintes diretrizes 
gerais para a Zona B, conforme se encontram apresentadas no Quadro 3.4. 

Quadro 3.4 – Diretrizes Gerais da Zona B – Consolidação com usos não agropecuários 

ZONA B - CONSOLIDAÇÃO COM USOS NÃO AGROPECUÁRIOS 

Ampliar Parcerias Público-Privadas (PPP) no tratamento de esgoto urbano e industrial. 
Aprimorar as políticas de concessões de serviços que garantam a universalização do acesso ao 
tratamento de água e esgoto. 
Conscientizar o produtor rural quanto à política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), de forma 
a estimular práticas conservacionistas com os recursos hídricos. 
Consolidar a aquicultura de alta tecnologia e a demarcação e ordenamento dos parques aquícolas. 

Desenvolver mercado de água para alocação negociada entre os diversos setores produtivos. 
Estabelecer e implementar padrões mínimos relativos à sustentabilidade da matriz energética e de 
insumos da indústria ceramista. 
Estabelecer e monitorar indicadores de qualidade ambiental associada a atividades produtivas. 

Garantir o efetivo controle e tratamento de efluentes industriais. 
Incentivar a adoção de fontes geradoras de energia descentralizada (em pequena escala), notadamente 
a fotovoltaica de microgeração e autogeração. 
Incentivar a comercialização e valoração de produtos certificados por boas práticas ambientais e de 
manutenção de serviços ambientais. 
Incentivar e conscientizar a população quanto ao uso racional e eficiente dos recursos hídricos, 
adotando técnicas de reúso de água. 
Incentivar o desenvolvimento de novas técnicas de captação e armazenamento de água. 
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ZONA B - CONSOLIDAÇÃO COM USOS NÃO AGROPECUÁRIOS 

Incentivar o estabelecimento de novas indústrias secas. 

Incentivar projetos de utilização de biomassa vegetal para substituir o uso de lenha de espécies nativas. 
Promover a consolidação e formalização do polo têxtil e disseminação de boas práticas no tratamento de 
efluentes e uso de água. 
Promover o ordenamento da exploração mineral, considerando o cumprimento da legislação ambiental, 
a sustentabilidade da cadeia produtiva, a pesquisa mineral e a geração de postos de trabalho. 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

Duas diretrizes são diretamente voltadas ao setor da indústria e mineração, quais 
sejam:  

(i) promover a consolidação e formalização do polo têxtil e disseminação de boas 
práticas no tratamento de efluentes e uso de água; e  

(ii) promover o ordenamento da exploração mineral, considerando o cumprimento 
da legislação ambiental, a sustentabilidade da cadeia produtiva, a pesquisa 
mineral e a geração de postos de trabalho.  

Essas diretrizes tratam, respectivamente, das atividades têxteis e da mineração, 
ambas desenvolvidas de forma bastante intensa, com relevância do ponto de vista 
econômico e social no território em estudo.  

Diversas outras diretrizes apresentam relações potenciais da indústria com a 
agregação de valor aos produtos da agropecuária, como é o caso da aquicultura e dos 
laticínios. Esse conjunto de diretrizes, reagrupadas nos temas prioritários de Indústria 
e Mineração, Expansão Urbana e Infraestrutura Hidráulica e Energia Renovável, 
permitem identificar alguns tópicos comuns que, em alguns casos, levam à 
recomendação de caminhos para sua implantação. São eles: 

• promoção da gestão das águas de forma negociada entre os setores usuários, 
fomentando o uso mais eficiente desse escasso recurso; 

• potencial da agroindústria na agregação de valor dos produtos locais e sua 
interação com as energias renováveis para fornecimento de energia renovável; 

• ampliação do monitoramento do impacto das atividades produtivas, 
estabelecendo padrões e limites aceitáveis específicos para a ambiência em 
questão; 

• utilização do potencial local de geração de energia alternativa para a própria 
indústria e à atividade da mineração, como se faz notar com aproveitamentos 
de diferentes materiais lenhosos para a queima dos produtos cerâmicos – 
adotando outros tipos de combustíveis como o gás natural –, comuns na 
região, desde que contem com sistemas de controle da poluição do ar e que 
sejam provenientes de planos de manejo de exploração sustentável de 
florestas nativas ou de florestas plantadas; 

• restrição às atividades econômicas de maior impacto nas áreas de maior 
fragilidade ambiental; 

• conciliação entre a operação de lavras de mineração e a proteção de 
aquíferos; 

• atenção ao Índice de Fragilidade Ambiental (IFA) e ao Arquétipo da Dinâmica 
Econômica na avaliação e monitoramento de riscos e impactos ao meio 
ambiente. 
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As relações das diretrizes mais relacionadas a Indústria e Mineração para com os 
atores estratégicos se dão com os próprios atores desses segmentos, bem como com 
bancos e demais instituições financeiras de crédito, que devem negar crédito sempre 
que as ações se encontrem incompatíveis com a capacidade de suporte da ambiência 
revelados neste Macrozoneamento. 

A partir da análise das relações que as diretrizes fazem com os grupos sintéticos de 
atores estratégicos, pode-se antever as relações institucionais correspondentes aos 
temas prioritários de Indústria e Mineração, Expansão Urbana e Infraestrutura 
Hidráulica e Energia Renovável no envolvimento de atores específicos, que deverão 
ser chamados para tutelar a implantação do conjunto de diretrizes desse conjunto de 
temáticas. São incluídos atores públicos e privados, nacionais ou internacionais 
relacionados ao financiamento e, também, ao estabelecimento de cooperações 
técnicas para auxiliar a desenvolver mercados, a exemplo de: 

• Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC); 
• Ministério de Minas e Energia (MME); 
• Agência Nacional de Águas (ANA); 
• Agência Nacional de Mineração (ANM); 
• Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); 
• Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC); 
• Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN); 
• Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN); 
• Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA); 
• Instituto de Gestão das Águas do RN (IGARN); 
• Agência de Fomento do RN (AGN); 
• Banco do Nordeste (BNB); 
• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 
• Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN); 
• Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); 
• Confederação Nacional da Indústria (CNI); 
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ - Cooperação 

Técnica Alemã). 

Recomendações aos setores público e privado 

1. Ao IDEMA: 

Em relação à entidade executora do SISEMA, podem ser dadas as seguintes 
recomendações para a Zona B:  

(i) controlar a poluição e os sistemas produtivos para que não excedam os 
parâmetros mínimos exigidos pelas resoluções do CONAMA, CONEMA e 
outras normativas legais; 

(ii) antever a criação de critérios técnicos de instalação e operação para indústrias 
como a ceramista, têxtil; bem como para a implantação de empreendimentos 
de geração de energia renovável (solar e eólica);  

(iii) incentivar o atingimento e cumprimento de parâmetros de sustentabilidade, por 
meio da simplificação do processo de licenciamento, no que tange aos 
aspectos do meio físico, biológico e sociais; 
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(iv) concentrar esforços nas questões socioeconômicas e nos efeitos cumulativos 
dos impactos socioambientais; 

(v) estimular o reuso da água na indústria, exigindo parâmetros de uso de água 
compatíveis com as melhores práticas, de modo a gerar menor dependência 
de recursos hídricos; 

(vi) criar exigências conjuntas para empreendimentos afins, no intuito de canalizar 
as compensações e os esforços de mitigação de impactos para benefícios 
mais amplos do que se fossem realizados individualmente; 

(vii) cobrar de empreendimentos de grande porte o desempenho de um papel 
indutor, contribuindo financeiramente com as políticas públicas e instituições 
setoriais responsáveis, de modo a fazer frente às demandas de bens e 
serviços, em tempo hábil, não se confundindo com o papel de provedor; 

(viii) intensificar o monitoramento das práticas ambientais e correlatas ao uso de 
insumos das áreas de suporte ambiental, estabelecendo uma listagem de 
critérios mínimos para a adequabilidade de consumo de energia e de obtenção 
de insumos da indústria ceramista;  

(ix) estabelecer padronizações de práticas de estruturas conjuntas de tratamento 
de efluentes para a indústria têxtil.  

(x) ordenar a atividade mineral com base na legislação vigente, de modo a buscar 
a sustentabilidade da cadeia produtiva, haja vista a importância da atividade 
em vastas porções do território da bacia hidrográfica. 

2. Ao IGARN e ao CBHPPA: 

(i) controlar as perdas de água nos sistemas de abastecimento, suscitando maior 
fiscalização de ligações irregulares, renovação de ativos, manutenção da 
micromedição e pesquisa de vazamentos. 

3. Aos agentes financeiros e cooperativas de crédito: 

(i) potencializar os impactos positivos e internalizar os benefícios da nova 
dinâmica imposta à região, mediante a elaboração de um plano devidamente 
articulado com fontes financiamento de bancos ou instituições de 
desenvolvimento, a exemplo do Banco do Nordeste, BNDES, Banco do Brasil, 
Caixa Econômica e SEBRAE;  

(ii) atender aos Princípios do Equador, aos Padrões de Desempenho da 
International Finance Corporation (IFC) e às Diretrizes de Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança do Banco Mundial, nos casos de instituições financeiras, 
com investimentos internacionais em mercados emergentes.  

4.  Ao Poder Público Municipal:  

(i) incrementar os índices de tratamento de esgoto urbano e industrial, bem como 
de gestão de outros ativos econômicos, por meio do arranjo de Parcerias 
Público-Privadas (PPP); 

(ii) incentivar a adoção de fontes geradoras de energia descentralizada (em 
pequena escala), notadamente a fotovoltaica de microgeração e autogeração. 

5. às instituições de pesquisa e ensino superior: 

(i) apoiar o Poder Público para o estabelecimento das orientações  previstas para 
esta Zona. 
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3.2.1.2. Classe Ecológico-Econômica de Expansão 

A Classe de Expansão envolve terrenos com potencial para diferentes usos 
econômicos cadastrados no CNAE. São áreas com as graduações mais altas de 
potencialidade, quando os resultados agregados dos cenários demonstram não haver 
sobreposições com as zonas que integram as Áreas de Suporte Ambiental. 

As Zonas que integram essa Classe são a Zona F - de Expansão com usos 
agropecuários e a Zona G - de Expansão de usos não agropecuários. O potencial 
social dessas zonas é muito favorável ao desenvolvimento econômico sustentável, o 
que é combinado à uma baixa vulnerabilidade ambiental, permitindo-se a expansão de 
diversas atividades econômicas. 

A expansão das atividades econômicas nessas zonas que abrigam 9,99% da área 
total do universo de análise (sendo 6,65% como zona de expansão com usos 
agropecuários, e outros 3,34% para usos não agropecuários), deve ser realizada com 
critérios de controle ambiental que garantam a compatibilização dessa expansão com 
todo o arcabouço normativo correspondente. Sob a lógica da análise da paisagem, 
que prioriza a prestação de serviços ambientais, as Zonas de expansão F e G deste 
Macrozoneamento são aquelas onde a preocupação com esses serviços é menos 
intensa. Dessa forma, a localização de um empreendimento pode se refletir em uma 
menor preocupação quanto aos impactos relativos ao suporte ambiental, podendo-se 
focar na qualidade do desenvolvimento. 

3.2.1.2.1. Zona f – Expansão com usos agropecuários 

Características 

Essa Zona contempla as áreas com potencial para diferentes usos econômicos, em 
que os terrenos são favoráveis ao desenvolvimento de atividades agropecuárias e à 
implantação de empreendimentos de caráter temporário ou permanente. A ocupação e 
o uso dessas áreas devem ser estimulados e compatíveis com as suas capacidades 
de suporte ambiental. Essa Zona é capaz de absorver empreendimentos 
agropecuários geradores de impactos socioambientais com suas respectivas medidas 
preventivas e mitigadoras, por contar com áreas de médio e baixo potenciais sociais, e 
baixa e média vulnerabilidade ambiental. 

Diretrizes para a Zona F 

Com base na metodologia adotada, podem ser apresentadas as seguintes Diretrizes 
Gerais para a Zona F, que se encontram sistematizadas no Quadro 3.5. 

Quadro 3.5 – Diretrizes Gerais da Zona F – Expansão com usos agropecuários 

ZONA F - EXPANSÃO COM USOS AGROPECUÁRIOS 
Aprimorar a política agrícola para diversificação da produção agropecuária que fortaleça arranjos 
produtivos locais (APL) com agregação de valor aos produtos da agropecuária, pela estruturação de 
cadeias produtivas. 
Atualizar e melhorar as bases de informação de recursos naturais e uso da terra em escala de 
semidetalhe para toda a região da bacia. 
Conscientizar e sensibilizar o setor produtivo agrícola sobre os problemas do uso indiscriminado de 
agrotóxicos e adubos químicos, e suas consequências nos recursos hídricos. 
Criar incentivos ao beneficiamento e à industrialização da produção regional. 
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ZONA F - EXPANSÃO COM USOS AGROPECUÁRIOS 

Desenvolver clusters verdes visando à produção sustentável, agroecológica e biotecnológica. 
Difundir informações orientativas aos pequenos e médios produtores no acesso a recursos financeiros e 
crédito para ampliação de suas atividades, de forma sustentável. 
Estabelecer incentivos à adoção de exploração de florestas nativas sob regime sustentável, segundo as 
modalidades dispostas na Lei Complementar nº 272, de 3 de março de 2004.  
Fomentar as instituições de pesquisa na avaliação e mitigação dos efeitos da mudança climática na 
agricultura. 
Fortalecer a agricultura familiar com ênfase na agroecologia, pecuária intensiva e manejo florestal. 

Fortalecer o vínculo das formações profissionais regionais com as demandas e perfis produtivos. 
Incentivar a realização dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM) para a garantia de padrões de 
qualidade dos produtos de origem animal. 
Incentivar ações de assistência técnica aos agricultores rurais para sistemas de produção integrada 
lavoura-pecuária-floresta e agroecologia. 
Incentivar e conscientizar a população quanto ao uso racional e eficiente dos recursos hídricos, 
adotando técnicas de reúso de água. 
Promover a adoção de técnicas de irrigação mais eficientes. 
Promover a expansão ordenada da fruticultura irrigada e fomentar as etapas de processamento industrial 
local. 
Promover a produção e circulação de sementes crioulas na produção agrícola familiar. 
Promover o aumento da produtividade das áreas de pastagem para produção forrageira e densificação 
dos plantéis. 
Qualificar produtores na prática da agricultura e pecuária orgânica e agroecológica para agregação de 
valor em agroindústrias familiares. 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

A Zona F (expansão), por ser também propícia ao aporte de atividades econômicas 
agropecuárias, traz similaridades com a Zona A (consolidação), seguindo-se, portanto, 
as mesmas recomendações aos usuários, aos órgãos gestores de recursos hídricos, 
aos agentes financeiros e cooperativas de crédito, aos órgãos de assistência técnica e 
extensão rural e ao Poder Público Municipal. Contudo, a diferença da Zona A com a F 
é que, na primeira (Zona A), já há uma consolidação prévia da atividade, enquanto que 
na segunda (Zona F), há tendência e possibilidade de expansão dessas atividades. 
Em ambos os casos, o foco consiste na manutenção dos ativos ambientais associados 
às propriedades rurais, tanto pequenas como médias e grandes. A adequabilidade das 
zonas às atividades agropecuárias não suprime as prerrogativas legais - ao contrário, 
o cumprimento destas é essencial para que se garanta a produtividade e 
sustentabilidade das áreas produtivas. 

Recomendações aos setores público e privado 

Podem ser apresentadas as seguintes recomendações ao IDEMA, no que concerne 
ao processo de licenciamento e fiscalização ambientais: 

(i) observar os impactos cumulativos causado pela poluição difusa, especialmente 
a hídrica; 

(ii) condicionar a obtenção da licença ao atendimento de critérios mínimos de 
sustentabilidade e boas práticas na mitigação de impactos conhecidos das 
atividades agropecuárias, atentando-se para as sinergias que podem derivar 
da execução em conjunto dessas atividades; 

(iii) estimular o empreendedor à adoção de corredores ecológicos, garantindo que 
haja a devida conectividade com as zonas que integram a Área de Suporte 
Ambiental; por meio das compensações ambientais decorrentes da instalação 
de empreendimentos de maior porte; 
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(iv) fiscalizar as Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reservas Legais 
(RL), com base no Cadastro Ambiental Rural (CAR), e adotar procedimentos 
que visem a recuperação das áreas de APPs e de RLs que estiverem 
degradadas por parte dos empreendedores; 

(v) fiscalizar o uso correto de agrotóxicos e adubos químicos, evitando-se a 
contaminação dos recursos hídricos e do solo; 

(vi) criar e manter um sistema de monitoramento de indicadores ambientais, em 
linha com a recomendação apresentadas para a Zona A. 

3.2.1.2.2. Zona g - Expansão com usos não agropecuários 

Características 

A Zona G contempla as áreas com potencial para diversos usos econômicos, em que 
os terrenos são favoráveis ao desenvolvimento de atividades não agropecuárias, tais 
como as áreas urbanizadas, complexos industriais ou parques tecnológicos, usinas, 
áreas de serviços, complexos turísticos e comerciais, mineração e atividades em 
águas continentais. As áreas podem ter alto potencial social e baixa vulnerabilidade 
ambiental, sendo capazes de absorver empreendimentos geradores de impactos 
socioambientais com suas respectivas medidas preventivas e mitigadoras. 

No que se refere às áreas urbanas, é importante ressaltar que este MZEE não tem por 
objetivo a ingerência sobre os ordenamentos das cidades componentes, cujas 
competências foram atribuídas aos municípios pela Constituição Federal de 1988 
(inciso VIII, do art. 30). É na Zona G que estão incluídas as áreas de expansão 
urbana, que devem respeitar as diretrizes das cidades, nos termos estabelecidos pelo 
Estatuto da Cidade, editado pela Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001. 

É nessa Zona que se deve dar a expansão da mancha urbana que as cidades 
planejam, cedendo espaço agropecuário ou de vegetação nativa para a expansão da 
franja urbana; das atividades industriais; do aporte de infraestrutura econômica como 
ramais rodoviários, subestações de energia; campi de instituições de ensino superior; 
estações de tratamento de água e de efluentes; aterros sanitários; galpões logísticos; 
e tantos outros equipamentos que se fazem necessários. 

Uma vez que na Zona G ocorrem características de menor potencialidade ambiental, 
esta é a zona prioritária para a expansão das atividades, devendo o processo de 
licenciamento ambiental refletir tais características, por ser menos restritivo.  

Diretrizes para a Zona G 

Com base na metodologia adotada, podem ser apresentadas as seguintes Diretrizes 
Gerais da Zona G, que se encontram sistematizadas no Quadro 3.6. 

Quadro 3.6 – Diretrizes Gerais da Zona G – Expansão com usos não agropecuários 

ZONA G - EXPANSÃO COM USOS NÃO AGROPECUÁRIOS 

Ampliar a infraestrutura de saneamento urbano, ampliando os índices de coleta e tratamento de esgoto. 
Diversificar a matriz energética industrial com estímulo à geração de energias não-fósseis (biomassa) 
e/ou renováveis. 
Estimular a pesca artesanal por meio da gestão sustentável de base comunitária em parceria com o 
setor acadêmico e órgãos gestores de recursos hídricos. 
Estimular o desenvolvimento de atividades de baixo impacto ambiental. 
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ZONA G - EXPANSÃO COM USOS NÃO AGROPECUÁRIOS 
Estimular o processo de urbanização e melhoria da infraestrutura e dos serviços, criando condições para 
o empreendedorismo com preocupação ambiental, em especial no entorno das cidades. 
Fomentar a aquicultura de alta tecnologia, a demarcação e o ordenamento dos parques aquícolas. 
Fomentar as instituições de pesquisa na avaliação e mitigação dos efeitos da mudança climática nas 
áreas urbanas. 
Fortalecer o vínculo das formações profissionais regionais com as demandas e perfis produtivos. 
Incentivar a adoção de fontes geradoras de energia descentralizada (em pequena escala), notadamente 
a fotovoltaica de microgeração e autogeração. 
Incentivar a formalização da cadeia produtiva ligada ao turismo. 

Incentivar as atividades produtivas que fortaleçam a economia regional com sustentabilidade. 
Incentivar e conscientizar a população quanto ao uso racional e eficiente dos recursos hídricos, 
adotando técnicas de reúso de água. 
Incentivar o uso do banco de sementes locais para reestabelecimento de vegetação nativa em áreas de 
compensação. 
Melhorar e requalificar rodovias e estradas vicinais, facilitando a circulação dos fluxos econômicos e de 
pessoas. 
Planejar de forma estratégica e integrada o uso das compensações financeiras e materiais pela 
implantação de novos parques geradores de energia renovável. 
Promover a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos para garantir a destinação final adequada. 
Promover a integração territorial, a eficiência econômica e a redução dos impactos socioambientais do 
setor de transportes. 
Promover o ordenamento da expansão urbana e de outras atividades para conciliar a expansão da 
atividade salineira. 
Promover o ordenamento do aproveitamento do potencial de geração de energias renováveis, visando 
minimizar impactos e conflitos e otimizar infraestruturas de acesso e de transmissão. 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

Recomendações aos setores público e privado: 

Aplicam-se à Zona G as mesmas recomendações apresentada ao setores público e 
privado da Zona B, uma vez que ambas se destinam aos usos não agropecuários. 
Contudo, vale ressaltar que a distinção entre ambas reside no fato de que, na primeira 
(Zona A), há a consolidação das atividades pré-existentes, ao passo que, na segunda 
(Zona B), se verifica a tendência e possibilidade para sua expansão.  

De forma resumida, as recomendações são no sentido de que a expansão das 
atividades produtivas dessa Zona G estejam de acordo com os padrões mínimos 
estabelecidos para o uso de recursos naturais e demais aspectos relacionados ao 
controle de poluição. 

3.2.2. Áreas de Suporte Ambiental 

As Áreas de Suporte Ambiental englobam os terrenos com níveis diferenciados de 
fragilidade, conservação e alteração dos ambientes, em que se admite a ocupação 
humana, com objetivos sociais e econômicos, em condições de restrição de manejo 
visando à utilização sustentável dos recursos naturais e a conservação da 
biodiversidade. Essas áreas são fundamentais para a sustentação das atividades 
socioeconômicas no estado potiguar, sobretudo para manutenção de recursos naturais 
essenciais aos sistemas produtivos, a exemplo dos recursos hídricos.  

Essa Categoria se subdivide em duas Classes: de Recuperação e manejo e de 
Conservação. Englobam os terrenos com níveis diferenciados de fragilidade, 
conservação e alteração dos ambientes, em que se admite a ocupação humana com 
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objetivos sociais e econômicos, porém em condições de restrição de manejo visando à 
utilização sustentável dos recursos naturais e à conservação da biodiversidade. 

Essas áreas são fundamentais para a sustentação das atividades socioeconômicas no 
estado potiguar, sobretudo para manutenção de recursos naturais essenciais aos 
sistemas produtivos, ao combate à desertificação e ao aumento da resiliência frente às 
mudanças do clima. As Áreas de Suporte Ambiental somam 43,61% do total da área 
da BHPA, reflexo do amplo conjunto de fragilidades identificadas ao longo da 
construção deste Macrozoneamento. Desse quantitativo, 28,47% se concentra na 
Classe de Recuperação e Manejo e, os demais 15,13%, na Classe de Conservação. 
Em termos de análise da paisagem, tem-se nesse amplo conjunto de áreas, aquelas 
mais adequadas para a prestação de serviços ambientais. 

Quadro 3.7 – Classificação das Zonas Ecológico-Econômicas das Áreas de  Suporte 
Ambiental 

NÍVEL II - 
CATEGORIA 

NÍVEL III - 
CLASSE NÍVEL IV – ZONA ÁREA (HA) % NA 

BHPA 

S - ÁREAS 
DE 

SUPORTE 
AMBIENTAL 

r - Recuperação 
e manejo 

j - Recuperação e manejo de áreas de alta 
fragilidade ambiental e de alta importância 
para ambientes aquáticos 

203.176,06 11,60% 

k - Recuperação e manejo de áreas de alta 
importância para a biodiversidade 295.380,26 16,87% 

o - Conservação 

l - Conservação de áreas de muito alta 
fragilidade natural 121.393,05 6,93% 

n - Conservação de áreas de muito alta 
importância de biodiversidade 135.483,78 7,74% 

q - Conservação de áreas de muito alta 
importância para ambientes aquáticos 8.070,59 0,46% 

Total 763.503,74 43,60% 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

As Áreas de Suporte Ambiental são aquelas que mais intensamente garantem a 
prestação de serviços ecossistêmicos na BHPA, ou seja, que mais provêm bens 
ambientais, matérias primas, energia e biodiversidade, regulação das condições 
ambientais e climáticas e o suporte de processos naturais fundamentais. São serviços 
que formam a base de toda vida e atividade humana, essenciais para o 
desenvolvimento econômico e o bem-estar da população.  

É nessas áreas que a preservação da capacidade de suporte do ambiente se faz mais 
preeminente, assim exigido pelas características de fragilidade do território impostas 
pelo clima semiárido, pela baixa disponibilidade hídrica e pela suscetibilidade à perda 
de solo. Esse conjunto torna rigorosa a regra de quanto mais adequadas forem as 
intervenções para as diferentes capacidades de suporte ambiental das parcelas do 
território, maior será o provimento dos serviços ecossistêmicos e a qualidade 
ambiental para a distribuição de benefícios aos cidadãos. 

As áreas com menor oferta hídrica, ou áreas com muito alta concentração da 
ocupação urbana que demandam grandes volumes para o abastecimento e para 
diluição de efluentes, por exemplo, não são compatíveis com diversas atividades 
produtivas. O zoneamento, ao classificar as diferentes parcelas do território, propõe 
uma lógica de ocupação que adequa as atividades produtivas às condições impostas 
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pela natureza e pela própria ocupação antrópica do passado. Traça, também, as 
condições que permitam a compatibilização dos diversos usos. 

Podem ser elencados os principais objetivos para as Áreas de Suporte Ambiental: 

• conservação (Zonas L, N e Q) e recuperação (Zonas J e K) das condições 
naturais dos elementos e processos que compõem os sistemas ambientais, 
garantindo a prestação dos serviços ecossistêmicos; 

• proteção de espécies vegetais e espécies animais, muitas das quais se 
encontram ameaçadas de extinção; 

• adequação das atividades antrópicas pré-existentes em respeito às fragilidades 
ambientais e geológicas dos seus terrenos; 

• limitação das atividades antrópicas futuras em respeito às fragilidades 
ambientais e geológicas dos seus terrenos; 

• criação de novas unidades de conservação da natureza, tanto de Proteção 
Integral como de Uso Sustentável; 

• preservação do patrimônio material e imaterial de interesse histórico e cultural; 
• promoção de atividades ligadas à pesquisa, ao ecoturismo e à educação 

ambiental voltadas para as formas de convivência com o semiárido. 

Do contraste entre a situação que deveria ser e a realidade em que se encontram as 
Áreas de Suporte Ambiental, foi possível identificar aonde e em qual intensidade 
ocorrem os graus antevistos de pressão econômica para cada uma das áreas 
territoriais de análise (células). Dessa leitura integrativa, emergem duas Classes 
graduadas em suas prioridades de ação quanto à gestão de conflitos frente as áreas 
que estão atualmente degradadas, que não deveriam estar por serem provedoras de 
suporte ambiental, e aquelas que ainda estão prestando os serviços de suporte 
ambiental, mas que tendem (pela antevisão dos cenários) a sofrer as maiores 
pressões econômicas para sua conversão (Figura 3.4): 

(i) Prioridade para ações de incentivo econômico à restauração ambiental e de 
gestão de potencial conflito com expansão de atividades econômicas: inclui 
zonas de suporte ambiental onde há maior necessidade de aumento da 
qualidade ambiental, pois na cena atual já se verifica uma insuficiente 
cobertura de vegetação nativa. Concomitantemente, são as zonas onde os 
cenários socioeconômicos demonstram haver alta pressão econômica. Essas 
zonas são prioritárias em sua necessidade de ações de restauração ambiental 
com incentivo econômico, pois há potencial conflito; 

(ii) Prioridade para ações de conservação ambiental e de gestão de potencial 
conflito com expansão de atividades econômicas: inclui zonas de suporte 
ambiental onde há alta qualidade ambiental, pois na cena atual se verifica 
abundância de vegetação nativa; concomitantemente, são as zonas onde os 
cenários demonstram haver alta pressão econômica. Essas zonas são 
prioritárias em sua necessidade de ações de incentivo à conservação 
ambiental, pois há potencial conflito. 
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Figura 3.4 – Áreas prioritárias para gestão de conflitos 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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É possível identificar que um total de 48 diretrizes endereçam os serviços 
ecossistêmicos, das quais, 41 delas detém relação exclusiva com essa temática. As 
demais 7 diretrizes trazem relação dos Serviços Ecossistêmicos em conjunto com os 
temas prioritários de Energia Renovável e Expansão Urbana e Infraestrutura 
hidráulica, representando 35% do total de diretrizes. 

Do cruzamento de informações sobre as zonas, as diretrizes e os temas prioritários, 
permite identificar alguns tópicos comuns que, em alguns casos, levam à 
recomendação de caminhos para a implantação do MZPAS. São eles: 

• necessidade de se ampliar, de forma quantitativa e qualitativa, as áreas 
dedicadas à conservação da natureza; 

• respeito às áreas privadas de conservação, especialmente as Áreas De 
Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal que devem ser 
devidamente instituídas e restauradas em suas condições de prestadoras de 
serviços ecossistêmicos; 

• enfoque na recuperação da vegetação nativa, que engloba diretrizes como a 
de fomento aos viveiros de mudas nativas e identificação das áreas prioritárias 
para a prestação dos serviços ambientais;  

• compensação e mitigação de impactos ambientais, por parte do setor 
produtivo, respeitando e aumentando as áreas de conservação, além de 
financiar a restauração; 

• necessidade de se ter maior efetivação da fiscalização de áreas protegidas 
para garantir a prestação de serviços ecossistêmicos; 

• promoção da conciliação entre atividades de geração de energia renovável 
(eólica e solar) com a prestação de serviços ecossistêmicos; 

• institucionalização e efetivação dos mecanismos de pagamento por serviços 
ambientais, fazendo com que se valorize a proteção da vegetação nativa por 
parte dos proprietários rurais; 

• valorização do local - sejam eles produtos da sociobiodiversidade, riqueza 
geológica, modos de vida tradicionais, recursos locais e integrados à realidade 
semiárida - por meio do incremento do conhecimento, de atividades turísticas, 
de promoção de produtos locais e outros. 

Nota-se que a maior parte das relações do tema prioritário de Serviços Ecossistêmicos 
se dá com os gestores públicos e órgãos ambientais. As zonas que maior recebem a 
incidência dessas relações são as de suporte ambiental, condizendo, portanto, com os 
resultados esperados por um olhar em escala de paisagem que visa representar as 
condicionantes físicas ao par dos potenciais econômicos. Contudo, todos os atores 
estratégicos demonstram ter alguma inter-relação com o tema de Serviços 
Ecossistêmicos, embora em graus de intensidade bastante distintos. 

A partir da análise das relações entre diretrizes e grupos sintéticos de atores 
estratégicos, pode-se antever as relações institucionais correspondentes ao tema 
prioritário de Serviços Ecossistêmicos no envolvimento de atores específicos, que 
deverão ser chamados para tutelar a implantação do conjunto de diretrizes dessa 
temática. Esses atores envolvem, primeiramente, os seguintes organismos colegiados: 
(i) Comitê da Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu (CBHPPA); (ii) Conselhos 
Estaduais de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos; e (iii) Conselho Nacional da 
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Reserva da Biosfera da Caatinga. Além desses, a participação ativa de diversos 
órgãos estaduais da administração direta e indireta pode ser antevista, em especial 
com o seguinte conjunto de atores: 

• Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN); 
• Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH); 
• Secretaria Extraordinária para Gestão de Projetos e Metas do Governo e 

Relações Institucionais (SEGRI); 
• Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN); 
• Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA); 
• Instituto de Gestão das Águas do RN (IGARN); 
• Companhia de Águas e Esgotos do RN (CAERN); 
• Agência de Fomento do RN (AGN); 
• Agência Reguladora de Serviços Públicos do RN (ARSEP); 
• Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (EMPARN); 
• Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária do RN (SUVISA); 
• Núcleo de Apoio à Gestão Ambiental dos municípios do RN (NAGAM); 
• Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

Uma vez que o setor acadêmico se destaca na produção e difusão do conhecimento 
sobre os serviços ecossistêmicos, é de se notar que a UERN não é o único ator a se 
envolver, embora esteja na listagem anterior por se tratar de órgão da administração 
indireta do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. As demais instituições de 
ensino superior, que devem estar envolvidas, são: 

• Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN - especialmente os campi 
Mossoró, Caicó, Currais Novos, Apodi, Macau, Ipanguaçu, Parelhas e Lajes); 

• Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); 
• Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA); 
• Universidade Potiguar (UNP); 
• Faculdade do Seridó (FAS); 
• Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). 

Outro conjunto de atores de relevância, para os Serviços Ecossistêmicos e para as 
demais temáticas prioritárias, é composto por representantes da sociedade civil 
organizada e da gestão dos territórios, no nível local. Destacam-se, dentre eles: 

• Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó (ADESE); 
• Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs); 
• Articulação do Semiárido (ASA). 

3.2.2.1. Classe Ecológico-Econômica de Recuperação e Manejo 

A Classe de Recuperação e Manejo são aquelas alteradas/modificadas pelas 
atividades humanas, nas quais não seriam admissíveis os usos antrópicos por razão 
de ordem legal, a exemplo das áreas de preservação permanente (APP) ou frágeis, do 
ponto de vista ambiental. As áreas com as graduações altas de vulnerabilidade são 
delimitadas como zonas de suporte ambiental voltadas à recuperação e ao manejo 
sustentável. Quando se encontram sem cobertura vegetal nativa ou bastante 
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alteradas/modificadas pelo ser humano (com usos diversos consolidados ou não), 
devem entrar em processo de recuperação natural. 

As zonas que integram a Classe Ecológico-Econômicas de Recuperação e Manejo 
são aquelas alteradas e/ou modificadas pela ação humana, nas quais há alta 
fragilidade ambiental concomitante aos usos antrópicos pré-existentes. São áreas que 
demandam recuperação e manejo especial para que haja a compatibilização entre as 
atividades humanas em respeito à capacidade de suporte da ambiência.  

A partir dessas prioridades, foram definidas as Classes de Recuperação (Zona J) e 
Manejo e de Conservação (Zona K), cuja subdivisão se dá pelo perfil mais afeto à 
provisão dos serviços ecossistêmicos hídricos ou de alta importância para a 
biodiversidade, tratando-se de porções especiais no território, no sentido de que 
prestam serviços ecossistêmicos de alta relevância. Com esse entendimento, nessas 
áreas deve haver maior restrição de uso antrópico, em relação às Áreas de Produção. 
Afinal, incluem territórios que tendem a sofrer pressão por novas áreas produtivas, 
conforme identificado pelos cenários prospectivos. Notadamente, o aporte de 
infraestrutura hídrica e melhoria nas malhas logísticas devem adicionar pressão por 
novas áreas de produção, concomitante à continuação da pressão das atividades 
antrópica pré-existentes sobre ambientes naturais.  

Torna-se recomendável adotar, como estratégia central para essas Classes a 
contenção do desmatamento do bioma Caatinga, com tolerância zero. Trata-se de 
avançar ainda mais em respeito integral à Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 
12.651/2012 – Código Florestal), utilizando não apenas suas prerrogativas de registro 
de Reserva Legal e recuperação e preservação de Áreas de Preservação Permanente 
(APP), mas também no fomento à adoção de Programas de Recuperação Ambiental 
(PRA) e instituição de Cotas de Reserva Ambiental (CRA). Esse controle abre a 
possibilidade de reservar áreas de maior interesse conservacionista (Áreas de Suporte 
Ambiental), de orientar o desmatamento permitido de forma a preservar mosaicos, 
nascentes, garantir conectividade, entre outros, dando ênfase às supressões que se 
façam necessárias para que ocorram, preferencialmente, nas Áreas de Produção.  

O custo de oportunidade de uso da terra se refere ao valor sacrificado pela desistência 
da sua utilização em atividades agropecuárias ou antrópicas de forma geral. Essa 
desistência poderá ocorrer em favor da recuperação ambiental da área e/ou sua 
conservação, seja para a manutenção dos serviços ecossistêmicos ou para a 
obtenção de renda por atividades alternativas (por exemplo, a extração de produtos 
não-madeireiros ou a exploração de sistemas agroflorestais). Nestes dois casos 
citados, trata-se da renda mínima que o proprietário rural está disposto a obter para 
recuperar a vegetação nativa em sua propriedade. Naturalmente, quanto maior o custo 
de oportunidade que determinada atividade agrícola ou pecuária proporciona ao 
proprietário rural, menor será a probabilidade de que este se disponha a alterar as 
condições de uso da área em questão. 

3.2.2.1.1. Zona j – Recuperação e manejo de áreas de alta fragilidade ambiental e de 
alta importância para ambientes aquáticos 

Características 
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Diante de tudo o que se explanou sobre a Classe Ecológico-Econômica de 
Recuperação e Manejo, pode-se dizer que as áreas que integram a Zona J equivalem 
às áreas de alta fragilidade ambiental e/ou de importância com enfoque aos ambientes 
aquáticos. Quando sem cobertura vegetal nativa ou bastante alteradas/modificadas 
pelo ser humano (com usos diversos consolidados ou não), devem entrar em processo 
de recuperação natural, sobretudo, quando situadas em superfícies que apresentam 
potencial para a conservação dos recursos hídricos e do solo. 

Devem ser priorizadas as áreas de mananciais com maior suscetibilidade a processos 
erosivos, com maior déficit de vegetação natural e maiores riscos à segurança hídrica, 
pois dessa forma se estará incrementando os serviços ecossistêmicos hídricos, a 
exemplo da retenção de sedimentos, provisão de água potável, regulação de fluxos 
hídricos, incremento e manutenção da qualidade de água. 

Diretrizes para a Zona J 

Com base na metodologia adotada, podem ser apresentadas as Diretrizes Gerais da 
Zona J, que se encontram sistematizadas no Quadro 3.8. 

Quadro 3.8 – Diretrizes Gerais da Zona J – Recuperação e manejo de áreas de alta 
fragilidade ambiental e de alta importância para ambientes aquáticos 

ZONA J - RECUPERAÇÃO E MANEJO DE ÁREAS DE ALTA FRAGILIDADE AMBIENTAL E DE 
ALTA IMPORTÂNCIA PARA AMBIENTES AQUÁTICOS 

Apoiar a restauração das áreas de cabeceira e recargas de aquíferos. 

Definir uma política e programa estadual de recuperação de pastagens degradadas. 
Desenvolver a cadeia produtiva da restauração ambiental com viés econômico, principalmente no 
aproveitamento de lenha. 
Estabelecer padrões e limites para uso de água para projetos de irrigação por meio de acordos entre 
usuários. 
Fomentar a produção de viveiros florestais rurais para reflorestamento de áreas de preservação 
permanente (APPs) e nascentes. 
Fomentar parcerias com o setor acadêmico e cooperativas de produtores rurais para o desenvolvimento 
de estratégias de combate à desertificação. 
Levantar as áreas degradadas existentes, com foco nos casos críticos (emergenciais), e incentivar a 
elaboração de planos e programas de recuperação e promover ações para sua recuperação ou 
restauração. 
Monitorar a qualidade dos corpos hídricos para tornar mais consistentes as avaliações dos impactos do 
uso. 
Promover a proteção e a restauração de áreas de preservação permanente (APPs) e mata ciliares. 

Promover a proteção e a restauração de áreas estratégicas de produção de sedimentos. 
Regulamentar e fomentar o uso dos instrumentos de compensação de reservas ambientais previstos na 
LPVN (PRA e CRA). 
Valorizar os serviços ambientais em nível de propriedades rurais em áreas preservadas e para 
recuperação ambiental. 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

3.2.2.1.2. Zona k - Recuperação e manejo de áreas de alta importância para a 
biodiversidade 

Características 

Equivalem às áreas de alta importância para a conservação da biodiversidade. 
Quando sem cobertura vegetal nativa ou bastante alteradas/modificadas pelo ser 
humano (com usos diversos consolidados ou não), devem entrar em processo de 
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recuperação natural quando situadas, sobretudo, em superfícies que apresentam 
potencial para a conservação de espécies da fauna e da flora. 

Diretrizes para a Zona K 

Com base na metodologia adotada, podem ser apresentadas as Diretrizes Gerais da 
Zona K, que se encontram sistematizadas no Quadro 3.9. 

Quadro 3.9 – Diretrizes Gerais da Zona K – Recuperação e manejo de áreas de alta 
importância para a biodiversidade 

ZONA K - RECUPERAÇÃO E MANEJO DE ÁREAS DE ALTA IMPORTÂNCIA PARA A 
BIODIVERSIDADE 

Definir uma política e programa estadual de implementação da LPVN com estabelecimento de RL 
suficiente para proteção da biodiversidade. 
Definir uma política e programa estadual de recuperação de pastagens degradadas. 
Desenvolver a cadeia produtiva da restauração ambiental com viés econômico, principalmente no 
aproveitamento de lenha. 
Levantar as áreas com remanescentes vegetais naturais, com foco nos casos prioritários para 
recuperação e manutenção. 
Monitorar a qualidade dos corpos hídricos para tornar mais consistentes as avaliações dos impactos na 
biota aquática. 
Regulamentar e fomentar o uso dos instrumentos de compensação de reservas legais ambientais 
previstos na LPVN (PRA e CRA). 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

Recomendações aos setores público e privado para as Zonas J e K: 

1. Aos gestores públicos, nas diversas instâncias administrativas: 

(i) fomentar programas de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio 
ambiente, podendo estes serem suporte à pesquisa científica e tecnológica 
para a inovação do uso sustentável do solo e da água, bem como incentivos 
econômicos para empreendimentos que façam uso de atividades produtivas 
sustentáveis; 

(ii) disseminar aos produtores rurais a importância de boas práticas agrícolas e 
dos ganhos financeiros advindos do Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA), pois essa prática caminha em concordância com perspectivas de 
recuperação das ambiências da bacia. 

2. Ao IDEMA: 

Em relação às Zonas J e K, sobretudo no que concerne ao processo de licenciamento 
e à fiscalização ambiental, podem ser recomendadas as seguintes ações: 

(i) analisar, de modo aprofundado, para as novas atividades ou empreendimentos 
de maior porte e potencial poluidor e degradador, bem como dos seus 
arcabouços técnicos de impactos ao meio ambiente, podendo-se, conforme o 
caso, adotar o rito do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), com seu respectivo 
Relatório de Impacto sobre Meio Ambiente (RIMA), em conformidade com a Lei 
Complementar Estadual nº 272/2004; 

(ii) limitar a expansão, em larga escala, de atividades de maior degradação dos 
serviços ecossistêmicos, sobretudo em regiões já identificadas como de maior 
índice de fragilidade ambiental e áreas de cabeceira e recargas de aquíferos; 

(iii) priorizar empreendimentos com gerenciamento sustentáveis dos recursos 
naturais; 
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(iv) priorizar empreendimentos de baixo potencial poluidor e com ganhos 
econômicos, como por exemplo, a instalação de aerogeradores, usinas 
fotovoltaicas, atividades agrosilvopastoris como a integração lavoura-pecuária-
floresta (iLPF);  

(v) analisar com maior rigor o processo de Autorização para Supressão Vegetal e 
a Autorização para Exploração Florestal; 

(vi) estabelecer parâmetros com limitantes numéricos para mensurar a poluição do 
ar, água e/ou solo advinda dos empreendimentos futuros, de forma a limitar 
aqueles que excedam os valores estipulados, bem como regularizar aqueles 
que não se apresentem em conformidade com a legislação ambiental; 

(vii) restringir atividades agrícolas de larga escala de forrageiras, grama e 
fruticultura, que geralmente estão associadas à irrigação; 

(viii) permitir as atividades agropecuárias da agricultura familiar, desde que com o 
devido critério de adequação ambiental; 

(ix) permitir a atividade pecuária de caprinos e bovinos, sendo, esta última, 
concentrada nos rebanhos de leite e não de corte, por ser extensiva e com 
maior número de cabeças; 

(x) restringir as atividades da pecuária intensiva de aves e suínos, devido ao seu 
potencial poluidor e de contaminação das águas, sendo possíveis nos casos 
em que estejam associadas às tecnologias que reduzam a carga poluidora (a 
exemplo da biodigestão dos dejetos); 

(xi) atualizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Programa de Regularização 
Ambiental (PRA), e o consequente acompanhamento do estabelecimento e 
comercialização das Cota de Reserva Ambiental (CRA), pois são essenciais na 
dinâmica de recuperação e manejo ambiental. 

3.2.2.2. Classe Ecológico-Econômica de Conservação 

A Classe de Conservação conta com superfícies que exibem nenhuma ou pouca 
alteração, com alta importância em termos de biodiversidade de flora ou fauna e de 
recursos hídricos. Quando a área se encontra com remanescentes conservados da 
cobertura vegetal nativa ou pouco alterados/modificados pelo ser humano, admite o 
pagamento ou incentivo a serviços ambientais para as atividades de conservação. Por 
sua vez, quando se encontra sem cobertura vegetal, deve entrar em processo de 
recuperação. Essas áreas admitem o desenvolvimento do extrativismo vegetal, desde 
que de baixo impacto e autorizadas em lei. Nas áreas de suporte ambiental, a 
vulnerabilidade ambiental é moderada/alta e a potencialidade social é média/baixa.  

As atividades econômicas pré-existentes devem estar devidamente adequadas para 
que não gerem degradação ambiental, o que demandaria dispender esforços de 
recuperação - que são sempre mais caros (do ponto de vista econômico e social) do 
que a preservação.  

A subdivisão da Classe de Conservação nas três Zonas (L, N e Q) se dá pelo perfil 
mais afeto à fragilidade natural, à alta importância para a biodiversidade, ou ainda à 
conservação dos ambientes aquáticos. Todas essas Zonas compartilham das 
premissas de que se tratam de porções territoriais especiais, uma vez que prestam 
serviços ecossistêmicos de alta relevância e que devem ser, portanto, mantidas. 
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3.2.2.2.1. Zona l – Conservação de áreas de muita alta fragilidade natural  

Características 

São as áreas de muito alta fragilidade ambiental. Quando se encontram com 
remanescentes conservados da cobertura vegetal nativa ou pouco alterados e/ou 
modificados pela ação humana, admitem o pagamento ou incentivo a serviços 
ambientais para as atividades de conservação. Nos casos em que se encontram sem 
cobertura vegetal, essas áreas devem entrar em processo de recuperação. Como 
atividade econômica, essas áreas admitem o desenvolvimento do extrativismo vegetal, 
desde que de baixo impacto e autorizado pelo órgão competente. 

Diretrizes para a Zona L 

Com base na metodologia adotada, podem ser apresentadas as Diretrizes Gerais da 
Zona L, que se encontram sistematizadas no Quadro 3.10. 

Quadro 3.10 – Diretrizes Gerais da Zona L – Conservação de áreas de muita alta 
fragilidade natural 

ZONA L - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE MUITA ALTA FRAGILIDADE NATURAL 
Ampliar a quantidade absoluta e relativa de áreas institucionais, principalmente, no que se refere a 
Unidades de Conservação. 
Apoiar as pesquisas voltadas à adaptação e a mitigação aos efeitos provocados pela mudança climática 
sobre ecossistemas vulneráveis. 
Aumentar o conhecimento e fomentar a delimitação dos patrimônios arqueológicos e naturais 
(monumentos geológicos, paisagens naturais, sítios paleontológicos). 
Controlar a ocupação humana em áreas de alta fragilidade natural. 

Desestimular atividades de alto impacto ambiental em áreas frágeis. 
Fomentar o desenvolvimento de instrumentos de compensação financeira em propriedades rurais, tais 
como os Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA). 
Incorporar o gerenciamento de riscos como forma de gestão das áreas de alta fragilidade natural. 
Limitar as supressões de vegetação e atividades que requeiram cultivo intenso em solos com 
vulnerabilidade à erosão. 
Promover estratégias de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas nas áreas com maior fragilidade 
natural. 
Sensibilizar os proprietários rurais quanto à necessidade de proteção das áreas vulneráveis. 

Tornar o licenciamento ambiental mais restritivo nas áreas com maior fragilidade ambiental. 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

3.2.2.2.2. Zona n - Conservação de áreas de muita alta importância de biodiversidade 

Características 

São as áreas de muito alta importância para a conservação da biodiversidade, em 
áreas-núcleos ou áreas de conectividade. Quando se encontram com remanescentes 
conservados da cobertura vegetal nativa ou pouco alterados/modificados pelo ser 
humano, devem ser utilizadas para a  para conservação da flora e fauna, em razão da 
alta importância biológica. Nos casos em que se encontrem sem cobertura vegetal, 
essas áreas da Zona N devem entrar em processo de recuperação. É possível o 
extrativismo vegetal, desde que de baixo impacto e devidamente autorizado pelo 
órgão competente. 
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Diretrizes para a Zona N 

Com base na metodologia adotada, podem ser apresentadas as Diretrizes Gerais da 
Zona N, que se encontram sistematizadas no Quadro 3.11. 

Quadro 3.11 – Diretrizes Gerais da Zona N – Conservação de áreas de muita alta 
importância de biodiversidade 

ZONA N - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE MUITO ALTA IMPORTÂNCIA DE BIODIVERSIDADE 
Ampliar a quantidade absoluta e relativa de áreas institucionais, principalmente, no que se refere a 
Unidades de Conservação. 
Aprimorar a delimitação e o monitoramento dos fragmentos de caatinga arbórea. 

Aprimorar a fiscalização da atividade de caça. 
Aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade por meio de parcerias entre o órgão ambiental, a 
sociedade civil e o setor acadêmico. 
Conscientizar e sensibilizar a sociedade em geral sobre a relevância da biodiversidade local e sua 
conservação. 
Conservar os fragmentos de vegetação nativa que potencializam a formação de corredores ecológicos. 

Criar e implantar corredores ecológicos. 

Criar, organizar e ampliar a base de dados e informações sobre biodiversidade. 
Estimular as propriedades particulares rurais à criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPNs). 
Estimular os proprietários rurais a delimitar suas reservas legais excedentes, visando a emissão de 
Cotas de Reserva Ambiental (CRA) 
Implantar ações de restauração e conservação de áreas vegetadas em áreas de preservação 
permanente (APP) de nascentes, reservatórios e cursos d'águas. 
Promover atividades turísticas de baixo impacto que valorizem o tema ambiental. 

Realizar inventários para cadastramento de patrimônios materiais – sítios arqueológicos e paisagísticos. 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

3.2.2.2.3. Zona q - Conservação de áreas de muita alta  importância para ambientes 
aquáticos 

Características 

São as áreas de muito alta importância para os ambientes aquáticos, que devem estar 
o mais livre possível de atividades ou obras que potencializem o risco de erosão do 
solo e a contaminação dos recursos hídricos. Quando se encontram com 
remanescentes conservados da cobertura vegetal nativa ou pouco alterados e/ou 
modificados pelo ser humano, devem ser conservados, potencialmente via o 
pagamento ou incentivo a serviços ambientais para a conservação de recursos 
hídricos. Nos casos em que se apresentem sem a cobertura vegetal nativa, devem ser 
recuperadas e restringidas as atividades ou obras que potencializem o risco de erosão 
do solo e a contaminação dos recursos hídricos. 

Diretrizes para a Zona Q 

Com base na metodologia adotada, podem ser apresentadas as Diretrizes Gerais da 
Zona Q, que se encontram sistematizadas no Quadro 3.12. 
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Quadro 3.12 – Diretrizes Gerais da Zona Q – Conservação de áreas de muita alta 
importância para ambientes aquáticos 

ZONA Q - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE MUITO ALTA IMPORTÂNCIA PARA AMBIENTES 
AQUÁTICOS 

Aprimorar as técnicas para reservação de água no meio rural (barraginhas e cisternas calçadão). 
Conscientizar e sensibilizar o setor produtivo agrícola sobre os problemas do uso indiscriminado de 
agrotóxicos e adubos químicos, e suas consequências nos recursos hídricos. 
Criar unidades de conservação com papel preponderante para a proteção de mananciais (açudes). 
Estabelecer padrões e limites para uso de água para projetos de irrigação por meio de acordos entre 
usuários. 
Incentivar e conscientizar a população quanto ao uso racional e eficiente dos recursos hídricos, 
adotando técnicas de reúso de água. 
Incentivar e implementar as técnicas de reúso de efluentes domésticos para a fertirrigação de culturas 
forrageiras. 
Incentivar técnicas de reúso de efluentes industriais e a instalação de indústrias secas. 
Manter conservadas as áreas de vegetação nativa ou em regeneração que melhoram a qualidade e 
produção de águas. 
Melhorar a base de dados sobre os açudes de pequeno porte e seus efeitos cumulativos. 

Restringir o uso de agrotóxicos e adubos químicos. 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

Recomendações para os setores público e privado para todas as Zonas da 
Classe Econômico-Ecológica de Conservação: Zonas L, N e Q  

1. Aos gestores públicos: 

(i) fomentar programas de apoio e incentivo à preservação do meio ambiente, 
podendo estes serem suporte à pesquisa científica e tecnológica para a 
inovação do uso sustentável do solo e da água, bem como incentivos 
econômicos para empreendimentos que façam uso de atividades produtivas 
sustentáveis, ambos previstos na Lei Federal nº 12.651/2012 - Código 
Florestal; 

(ii) disseminar aos produtores rurais a importância de boas práticas agrícolas e os 
ganhos financeiros vindos do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), para 
que se possa caminhar em concordância com perspectivas de recuperação 
das ambiências da bacia. 

2. Ao IDEMA: 

No que se refere ao processo de licenciamento ambiental, fiscalização e 
monitoramento ambientais, podem ser recomendadas as seguintes ações para as três 
Zonas: 

(i) deferir atos autorizativos, a exemplo das Licenças Ambientais, Autorizações 
para Supressão Vegetal e a Autorização para Exploração Florestal, mediante 
restritos critérios de controle de poluição, com limitantes numéricos para 
mensurar a poluição do ar, água e/ou solo  de empreendimentos futuros, 
impedindo a instalação daqueles que excedam os valores estipulados, bem 
como regularizar aqueles que não se apresentem em conformidade com o 
perfil dessas Zonas;  

(ii) restringir empreendimentos de maior porte e potencial poluidor e degradador, 
visto que o foco das áreas de conservação é na manutenção - no máximo 
possível - da ambiência preservada;  
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(iii) limitar a expansão em larga escala de atividades de maior degradação dos 
serviços ecossistêmicos, sobretudo em regiões já identificadas como de maior 
índice de fragilidade ambiental (IFA) e em áreas de cabeceira e recargas de 
aquíferos; 

(iv) restringir os empreendimentos de baixo potencial poluidor e com ganhos 
econômicos, como por exemplo a instalação de aerogeradores, usinas 
fotovoltaicas, atividades agrosilvopastoris como a integração lavoura-pecuária-
floresta (iLPF), dentre outros; 

(v) restringir as atividades de agricultura de larga escala de forrageiras, grama e 
fruticultura, que geralmente estão associadas à irrigação; 

(vi) permitir as atividades agropecuárias da agricultura familiar, desde que com o 
devido critério de adequação ambiental; 

(vii) permitir a atividade pecuária de caprinos e bovinos, sendo esta última 
concentrada nos rebanhos de leite e não de corte, que é extensiva e com maior 
número de cabeças; 

(viii) restringir as atividades da pecuária intensiva de aves e suínos, devido ao seu 
potencial poluidor e de contaminação das águas, sendo possíveis nos casos 
em que estejam associadas às tecnologias que reduza a carga poluidora (a 
exemplo da biodigestão dos dejetos); 

(ix) atualizar e utilizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Programa de 
Regularização Ambiental (PRA), de modo a possibilitar a comercialização das 
Cota de Reserva Ambiental (CRA), instrumento instituído pelo Código Florestal, 
como mecanismo essencial à dinâmica de recuperação e de manejo ambiental, 
visto que são Zonas que apresentam maiores excedentes de Reservas Legais.  

3.2.3. Áreas Institucionais 

As Áreas Institucionais se subdividem em Classes de Preservação e de Uso Restrito 
Controlado. As de Preservação, são integradas por áreas legalmente protegidas, 
denominada de Zona das Unidades de conservação de proteção integral. Por sua vez, 
a Classe de Uso Restrito Controlado, é composta pelas Zonas Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável e Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN), bem como pela Zona dos Povos e Comunidades Tradicionais. Em todos os 
casos, já se encontram regidas por legislação específica. 

Quadro 3.13 – Classificação das Zonas Ecológico-Econômicas das Áreas Institucionais 

NÍVEL II 
CATEGORIA 

NÍVEL III – 
CLASSE NÍVEL IV – ZONA ÁREA (HA) FRAÇÃO 

TOTAL 

I - ÁREAS 
INSTITUCIONAIS 

p - Preservação 
i - Unidades de conservação de Proteção 
Integral 1.475,45 0,08% 

u - Uso restrito 
e controlado 

s - Unidades de conservação de Uso 
Sustentável e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 

1.993,32 0,11% 

t - Povos e comunidades tradicionais 5.111,35 0,29% 

Total 8.580,12 0,48% 

FONTE: COBRAPE, 2020. 



78 

O Brasil é signatário da Convenção da Diversidade Biológica, que estabeleceu, na 10ª 
Conferência das Partes (realizada em 2010 em Aichi, no Japão), 20 metas voltadas à 
reversão da alarmante perda de biodiversidade nos vários países do mundo. A 
Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (EPANB) especifica que 
para se cumprir com as metas de Aichi, o país deve ter 17% dos seus territórios 
terrestres conservados e cobertos por áreas protegidas (percentual que, na Amazônia, 
sobe para 30%). No bioma Caatinga, as metas de Aichi demandam a proteção de um 
total de 14.077 mil hectares (17% da área do bioma), sendo que existem 7.298 mil ha 
em Unidades de Conservação (SNUC) e outros 1.322 mil ha em Terras Indígenas. 

Na porção potiguar da bacia hidrográfica do Piranhas-Açu, as UCs correspondem a 
3,47 mil ha, ou seja, 0,2% da área da bacia. É clara a necessidade de se delimitarem 
novas unidades de conservação na BHPA, tanto de Proteção Integral quanto de Uso 
Sustentável. As áreas de alta e muito alta diversidade geológica que ocorrem no 
Seridó, por exemplo, podem se tornar Monumentos Naturais (MONA) cercados por 
Áreas de Proteção Ambiental (APA) – ambas áreas de preservação ambiental – de 
forma a garantir que o território e seus recursos ambientais tenham suas 
características naturais conservadas, sob o regime especial de administração 
conferido pela Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que trata do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). 

Da leitura integrativa na elaboração dos cenários, emerge uma subzona que identifica 
as áreas potenciais para criação de unidades de conservação, uma vez que são áreas 
de suporte ambiental (ou seja, ainda não declaradas como áreas institucionais). que 
detém alta qualidade ambiental e não apresentam pressões econômicas significativas. 
São zonas em que na cena atual se verifica abundância de vegetação nativa e onde 
os cenários demonstram haver baixa pressão econômica e, assim, há maiores 
chances de implementação de ações de conservação, tal como a criação de Unidades 
de Conservação (UC), pois a qualidade é alta e deve haver pouco conflito para a sua 
delimitação. O Quadro 3.14 e a Figura 3.5 mostram essas áreas graduadas em três 
graus de prioridade (muito alta, alta e média). 

Quadro 3.14 – Áreas prioritárias para criação de Unidades de Conservação (ha) 

Áreas prioritárias Criação de Unidades de Conservação 

Zonas Nível I Muito Alta Alta Média 

Costeira 0 0 5.128 

Médio Piranhas Potiguar 4.692 4.127 2.221 

Pataxó 1.755 1.662 9.229 

Piranhas 14.260 987 1.484 

Seridó 9.518 3.113 1.296 

Serra de Santana 20.118 3.778 1.573 

TOTAL 50.343 13.667 20.932 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 3.5 – Áreas prioritárias para criação de Unidades de Conservação 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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De acordo com o exercício de priorização de áreas para a criação de UC, nota-se que 
há identificação de um total bastante significativo de 84.942 ha de muito alta, alta e 
média prioridade. Ao se criar a hipótese de que esse quantitativo passe a ser dedicado 
à preservação, as áreas institucionais seriam dez vezes maiores em relação às atuais 
(de 8.580 ha), atingindo assim uma fração de 5,3% da área total da BHPA.  

A identificação das áreas prioritárias apresentadas diz respeito à oportunidade, 
antevista, de se criarem novas Unidades de Conservação da natureza, com menor 
conflito frente às expansões das atividades humanas, uma vez que não se trata de 
áreas com alta pressão econômica. Todavia, é apenas um dos exercícios possíveis 
para a priorização de áreas para a criação de UC, haja vista que diversos outros 
fatores podem - e devem - ser ponderados, a começar pela tipologia da unidade que 
se almeja criar. As Unidades de Proteção Integral, por exemplo, geralmente 
demandam recursos financeiros públicos para levarem a cabo a desapropriação das 
terras, pois exigem a sua dominialidade por parte do poder público.  

Outros tipos de UC, notadamente as de uso sustentável como as Área de Proteção 
Ambiental (APA), não requerem a dominialidade pública, podendo ser constituídas 
tanto por áreas públicas como particulares. Uma vez que a APA é, em geral, extensa e 
detém um certo grau de ocupação humana, torna-se própria para ser instituída em 
locais como nas Zonas de Conservação de áreas de muito alta fragilidade natural 
(Zona L), Conservação de áreas de muito alta importância de biodiversidade (Zona N) 
e Conservação de áreas de muito alta importância para ambientes aquáticos (Zona Q). 
Afinal, a identificação dessas zonas levou em conta sua dotação de atributos abióticos, 
bióticos e estéticos especialmente importantes para que a qualidade de vida e o bem-
estar das populações humanas da BHPA possam ser resguardados. Em sendo o 
grande objetivo de uma APA a proteção da diversidade biológica por meio da 
disciplina do processo de ocupação humana, toda a Classe de Conservação pode ser 
antevista como própria para a criação de Áreas de Proteção Ambiental (APA). 

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), por sua vez, são de 
dominialidade privada, sendo administradas por pessoas físicas e jurídicas 
proprietárias de imóveis rurais ou urbanos com potencial para a conservação da 
natureza. Possuem finalidade de contribuir para a ampliação das áreas protegidas do 
país, possibilitando a participação da iniciativa privada na conservação ambiental e por 
isso não possuem limitantes de dimensão territorial. Tais áreas são particularmente 
abordadas nas zonas de uso restrito e controlado para Unidades de Conservação de 
Uso Sustentável  e Reserva do Patrimônio Natural (Zona S). 

3.2.3.1. Classe Ecológico-Econômica de Preservação 

3.2.3.1.1. Zona i – Unidades de Conservação de Proteção Integral 

Características 

De acordo com o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 9.985/2000, são consideradas 
Unidades de Proteção Integral, as seguintes unidades de conservação: Estação 
Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida 
Silvestre, devendo todas elas possuírem uma Zona de Amortecimento. São unidades 
destinadas à preservação da natureza, em que a exploração ou o aproveitamento dos 
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recursos naturais são admitidos de maneira indireta, com exceção dos casos previstos 
em lei. Elas podem ser instituídas pela administração federal, estadual, e municipais.  

Diretrizes para a Zona I 

Com base na metodologia adotada, podem ser apresentadas as Diretrizes Gerais da 
Zona I, que se encontram sistematizadas no Quadro 3.15. 

Quadro 3.15 – Diretrizes Gerais da Zona I – Unidades de conservação de Proteção 
Integral 

ZONA I - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 
Divulgar a importância da manutenção das zonas de amortecimentos das UCs para a sociedade do 
entorno. 
Efetivar a implementação dos recursos de compensação ambiental por meio de programa de parcerias 
público-privadas. 
Implementar/atualizar o plano de manejo da unidade de proteção integral. 
Intensificar a fiscalização nas áreas de Unidades de Conservação e respectivas zonas de 
amortecimento, bem como nas áreas importantes para a conectividade ecológica. 
Vincular a proteção de ambientes naturais a remuneração dos serviços ambientais prestados à 
compensação ambiental de grandes empreendimentos públicos e privados. 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

3.2.3.2. Classe Ecológico-Econômica de Uso Restrito e controlado 

3.2.3.2.1. Zona S - Unidades de Conservação de Uso Sustentável  e Reserva do 
Patrimônio Natural  

Características 

De acordo com o disposto no art. 14 da Lei Federal nº 9.985/2000, são consideradas 
Unidades de Uso Sustentável, as seguintes unidades de conservação: Área de 
Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Floresta 
Nacional (FLONA), Reserva Extrativista, Reserva de Fauna; Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 
Excetuando-se a APA e a RPPN, todas devem contar com uma zona de 
amortecimento, onde é permitido o uso sustentável de parcela dos seus recursos 
naturais (exploração e aproveitamento econômico), de forma planejada e 
regulamentada, nos termos da referida Lei. Essas unidades podem ser instituídas pela 
administração federal, estadual, e municipais.  

Diretrizes para a Zona S 

Com base na metodologia adotada, podem ser apresentadas as Diretrizes Gerais da 
Zona S, que se encontram sistematizadas no Quadro 3.16. 

Quadro 3.16 – Diretrizes Gerais da Zona S – Unidades de conservação de Uso 
Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural 

ZONA S - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL E RESERVA PARTICULAR DO 
PATRIMÔNIO NATURAL 

Aumentar o conhecimento sobre os patrimônios arqueológicos e naturais (monumentos geológicos, 
paisagens naturais, sítios paleontológicos). 
Estimular a criação de reservas particulares do patrimônio natural (RPPNs). 

Promover atividades turísticas de baixo impacto que valorizem o tema ambiental. 
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ZONA S - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL E RESERVA PARTICULAR DO 
PATRIMÔNIO NATURAL 

Realizar inventários do potencial econômico para uso de produtos da sociobiodiversidade das unidades 
de conservação e posteriormente elaborar planos de negócios para incentivo de atividades econômicas. 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

3.2.3.2.2. Zona t – Povos e comunidades tradicionais 

Características 

Representam áreas com grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, possuindo formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
gerados e transmitidos pela tradição. Entre os povos e comunidades tradicionais do 
Brasil, estão os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais de matriz 
africana ou de terreiro. 

Diretrizes para a Zona T 

Com base na metodologia adotada, podem ser apresentadas as Diretrizes Gerais da 
Zona T, que se encontram sistematizadas no Quadro 3.17. 

Quadro 3.17 – Diretrizes Gerais da Zona T – Povos e comunidades tradicionais 

ZONA T - POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 
Implementar projetos que garantam a universalização dos produtos da sociobiodiversidade para as 
comunidades no entorno de áreas protegidas. 
Mapear o perfil socioambiental e cultural das comunidades tradicionais e os modos de produção 
utilizados para manutenção de seu modo de vida. 
Promover a melhoria da capacidade produtiva das populações tradicionais concomitante à manutenção 
dos recursos naturais. 
Promover atividades turísticas de baixo impacto que valorizem o modo de vida e a cultura tradicional. 

Valorizar os produtos da sociobiodiversidade, com foco na produção das populações tradicionais. 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

Recomendações para os setores público e privado para todas as Zonas das 
Classes Econômico-Ecológicas das Áreas Institucionais: Zonas I, S e T: 

1. Aos setores público e privado: 

(i) seguir as disposições federais, estaduais e municipais referentes aos sistemas 
nacional e estadual de unidades de conservação da natureza trazidas, 
respectivamente, pela Lei Federal nº 9.985/2000 e pela Lei Complementar 
Estadual n° 272/2004 e as disposições municipais referentes à matéria; 

(ii) seguir as disposições constitucionais, no tocante aos arts. 215, 231 e o art. 68 
dos Atos das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988, 
disciplinadas pelo Decreto Federal nº 6.040/2007, que instituiu a Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais; e pelo Decreto Legislativo nº 143/2002, que ratificou a e 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata dos 
direitos dos povos indígenas e tribais no mundo. 
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3.3. Relações entre Diretrizes - Atores Estratégicos - Temas Prioritários 

A adoção de critérios para leitura dos aspectos correlacionados da realidade da gestão 
na BHPA, discutidos com base no diagnóstico, prognóstico e nas reuniões públicas do 
processo de planejamento participativo, ocorre por meio de cinco temas prioritários: 

• Serviços Ecossistêmicos da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu; 
• Indústria e Mineração; 
• Agricultura, Agricultura Irrigada, Pecuária e Carcinicultura; 
• Expansão Urbana e Infraestrutura Hidráulica; 
• Energia Renovável. 

Essa análise, realizada com a agregação em elementos estratégicos, visa caracterizar 
as relações dos vetores de desenvolvimento econômico com os serviços 
ecossistêmicos, relações essas que podem ser geradoras de conflitos ou de 
cooperação/sinergia. Considerando a análise sobre as relações observadas, tem-se 
que as institucionais - para a implantação do MZPAS - são aprimoradas quando 
ampliam o entendimento sobre os papéis desempenhados pelos atores estratégicos 
nas decisões geradoras de conflitos ou cooperação. Em respeito da importância da 
defesa dos interesses difusos sobre o território e os recursos naturais e em 
concordância, também, com as condições necessárias para o atendimento às 
empresas, que buscam produzir riqueza e desenvolvimento econômico e social. 

A identificação dos atores estratégicos, conforme se depreende das oficinas regionais 
de elaboração do MZPAS, pode ser sintetizada nos dez conjuntos de atores a seguir: 

• Aquicultores e salineiros; 
• Assistência técnica e extensão rural; 
• Bancos e demais financiadores de crédito; 
• Gestores públicos; 
• Órgãos ambientais; 
• Populações tradicionais; 
• Produtores rurais e pescadores; 
• Setor acadêmico; 
• Setor industrial e minerário; 
• Sociedade civil. 

No total, o MZPAS resultou em um elenco de 138 diretrizes, sendo que 73 (53%) delas 
endereçam as zonas de produção (nível II); outras 51 (37%) as zonas de suporte 
ambiental (nível II); e as demais 14 (10%) as zonas institucionais. Cada uma das 
diretrizes pôde ser classificada conforme sua aderência aos temas prioritários e 
também em relação aos seus atores mais correlatos, tanto em termos de 
responsabilidade pela promoção da diretriz como quanto agente de mudança. 

Como exemplo, tem-se que a diretriz “Incentivar o estabelecimento de novas indústrias 
secas”, da zona de produção, é aderente aos temas prioritários de “energia e 
mineração” e “expansão urbana”. Os atores estratégicos mais correlatos à diretriz são 
os “gestores públicos” e “setor acadêmico” no sentido de promovedores da diretriz, 
“bancos e demais financiadores de crédito” como agentes instrumentais para a diretriz 
e os atores “setor industrial e minerário” como o foco da diretriz. 
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A Figura 3.6 mostra a representação gráfica da inter-relação do conjunto total de 
diretrizes do MZPAS entre temas prioritários e atores estratégicos, sendo que quanto 
maior a bolha representada, maior a inter-relação. Essa representação permite que 
sejam feitas análises sob três óticas distintas: (i) quantidade total de inter-relações por 
ator-chave; (ii) quantidade total de inter-relações por eixos temáticos, e (iii) a inter-
relação de um ator-chave com um eixo temático em específico. O tamanho da bolha é 
diretamente proporcional à quantidade de inter-relações. 



85 

Figura 3.6 – Inter-relação das diretrizes, temas prioritários e atores-chave 

 
FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Nota-se que existe um total de 589 inter-relações promovidas pelo conjunto de 138 
diretrizes, cada qual classificada em seus atores estratégicos e temas prioritários. O 
tema prioritário que mais detém relações é o de “Agricultura, Agricultura Irrigada, 
Pecuária e Carcinicultura”, sendo que a maior parte dessas relações, como era de se 
esperar, ocorrem com os atores estratégicos “Produtores rurais e pescadores”, muito 
embora o tema também demonstre uma forte relação com os atores estratégicos do 
setor público: “Gestores públicos” e “Órgãos ambientais”. 

O segundo tema prioritário que detém o maior número de relações é o de “Serviços 
Ecossistêmicos da bacia do rio Piranhas-Açu”. As mais intensas relações são com os 
“Gestores públicos” e “Órgãos ambientais”, reforçando o fato de que a defesa dos 
serviços ambientais é difusa e, por consequência, recai sobre a tutela pública. 

A análise integrada, à luz dos temas prioritários, constitui exame dos elementos 
estratégicos da bacia hidrográfica e das respectivas inter-relações de compromissos, 
quanto às suas características qualitativas e quantitativas e à capacidade que o 
sistema dispõe de observá-las e mensurá-las. Levando-se em conta os limites de 
suporte ambiental, a definição das diretrizes resulta dos dados obtidos na conjugação 
dos estudos de diagnóstico e da construção de cenários, com a participação 
representativa dos gestores em atividade na bacia, em ocasião das Oficinas e das 
reuniões da Comissão Interinstitucional de Acompanhamento e Avaliação (CIAA), 
trazendo as contribuições das perspectivas dos diversos interesses sobre as 
intervenções consideradas relevantes para gestão da BHPA. 

Os resultados das análises críticas sobre os aspectos contidos nos temas prioritários 
apresentam inferências que orientam a identificação dos componentes fundamentais 
para explicitar as relações institucionais adequadas nas temáticas consideradas 
prioritárias para a efetivação das diretrizes estabelecidas. O Art. 11 do Capítulo IV da 
Lei n.º 272/2004, que dispõe sobre a Política e o Sistema Estadual de Meio Ambiente, 
define os instrumentos da Política Estadual de Meio Ambiente, dentre os quais, no 
inciso V encontra-se o zoneamento ambiental. As inferências resultantes da análise 
integral dos elementos estratégicos da bacia hidrográfica coincidem com os demais 
instrumentos previstos da Política Estadual de Meio Ambiente. 

A centralidade do tema Serviços Ecossistêmicos no desenho das relações 
institucionais de implantação das diretrizes do ZEE ressalta a importância do 
ordenamento jurídico instituído na Política Estadual e Nacional de Meio Ambiente, 
para a orientação de planejadores, mentores das políticas públicas e dos gestores 
públicos e privados em atividade na bacia. Os sistemas brasileiros de gerenciamento, 
do meio ambiente e também de recursos hídricos, existem e são necessários para 
planejar e gerenciar, com inteligência, os serviços ecossistêmicos. 
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4. ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO MACROZONEAMENTO 
ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

4.1. Integração das políticas públicas 

Muitas das recomendações aqui apostas encontram potencial abrigo no vasto rol de 
políticas públicas vigentes  e correlatas ao ordenamento territorial (tanto de âmbito 
federal quanto estadual), que já foram objeto de comento no Produto 02 – 
Contextualização da bacia do Piranhas-Açu e no Produto 07 – Versão preliminar da 
proposta técnica do MZPAS.  

São inúmeras as políticas públicas com interface com o presente MZPA. O Quadro 4.1 
traz o rol de instrumentos técnicos e legais que se encontram vinculados ao território 
que abrigou os estudos do MZPAS. 

Quadro 4.1 – Principais políticas públicas nacionais e estaduais 

Nº POLÍTICA 
PÚBLICA 

INSTRUMENTOS TÉCNICOS E LEGAIS 

FEDERAL ESTADUAL 

1 Meio Ambiente 
Política Nacional de Meio Ambiente 
- Lei nº 6.938/81. 

(i) Política Estadual do Meio Ambiente - 
Lei Complementar n° 272/20045;  
(ii) Plano de Gestão Ambiental 
Compartilhada -  Resolução CONEMA nº 
03/2009. 

2 Recursos Hídricos 

(i) Plano Nacional de Recursos 
Hídricos - Lei nº 9.433/97; 
(ii) Plano de Recursos Hídricos da 
Bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu 
(ANA, 2016); 
(iii) Programa Água Para Todos, 
que englobou o Programa Água 
Doce - Decreto nº 7.535/2011. 

(i) Política Estadual de Recursos Hídricos 
- Lei nº 6.908/96; 
(ii) Plano Estadual de Recursos Hídricos, 
concluído em 1998 e atualmente em 
atualização e revisão; 
(iii) Protocolo de Preparação para as 
Secas no Nível de Bacia Piancó-Piranhas-
Açu - estudo realizado com parceria da 
Agência Nacional de Águas e 
Departamento Nacional de Obras contra a 
Seca (Banco Mundial, 2016); 
(iv) Programa Água Azul. 

3 Biodiversidade 

(i) Lei Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da 
Natureza/SNUC - Lei nº 
9.885/2000; 
(ii) Plano Nacional de Áreas 
Protegidas, que estabelece a 
identificação de Áreas Prioritárias 
para Conservação da 
Biodiversidade - Portaria MMA nº 
463/2018. 

Projeto Caatinga Potiguar (WCS & UFRN, 
2015). 

 
5 A Lei Complementar n° 272/2004 estabelece ainda que a exploração de florestas e formações sucessoras depende 
da adoração de planos de manejo tais como: Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS); Plano de Manejo 
Agroflorestal Sustentável (PMAS); Plano de Manejo Silvopastoril Sustentável (PMSS); Plano de Manejo Integrado 
Agrosilvopastoril Sustentável (PMIAS); Plano de Manejo Florestal Simplificado (PMFS); Plano de Manejo Florestal 
Simplificado-Simultâneo (PMFSS). 
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Nº 
POLÍTICA 
PÚBLICA 

INSTRUMENTOS TÉCNICOS E LEGAIS 

FEDERAL ESTADUAL 

4 

Combate à 
Desertificação e 
Mitigação dos 
efeitos da seca/ 
Mudança do Clima 

(i) Plano Nacional sobre Mudança 
do Clima - Lei nº 12.187/2009; 
(ii) Política Nacional de Combate à 
Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca - Lei nº 
13.153/2015. 

(i) Lei de Combate à Desertificação do Rio 
Grande do Norte - Lei nº 10.154/2017; 
(ii) Programa de Ação Estadual de 
Combate à Desertificação (PAE/RN).  

5 Política Urbana 

(i) Estatuto da Cidade – Lei nº 
10.257/2001; 
(ii) Estatuto da Metrópole - Lei n° 
13.089/2015. 

Desenvolvimento Urbano nas Cidades de 
Porte Médio do Semiárido Potiguar 
(PROEXT – UFRN). 

6 Resíduos Sólidos Política Nacional de Resíduos 
Sólidos - Lei n° 12.305/2010. 

(i) Plano Estadual de Resíduos Sólidos do 
Rio Grande do Norte - Lei nº 10.077/2016;  
(ii) Plano Estadual de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte 
(PEGIRS, 2012); 
(iii) Planos Intermunicipais de Resíduos 
Sólidos do Rio Grande do Norte 
(PIRS/diversas regiões). 

7 
Planejamento 
Regional 

Política Nacional de Planejamento 
Regional - Decreto nº 9.810/2019. 

(i) Projeto Integrado de Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Grande do Norte 
(Projeto RN Sustentável); 
(ii) Plano de Desenvolvimento Territorial 
Rural Sustentável do Seridó (MDA);  
(iii) Atlas para a Promoção do 
Investimento Sustentável no Rio Grande 
do Norte (RN, 2005; RN, 2009; RN, 2011). 

8 Gerenciamento 
Costeiro 

Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro - Lei n° 7.661/1988. 

(i) Plano Estadual de Gerenciamento 
Costeiro Lei nº 6.950/96;  
(ii) Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Litoral Oriental do Rio Grande do Norte - 
Lei nº 7.871/2000. 

9 Política Agrícola Política Agrícola -Lei nº 8.171/91. 

(i) Diagnóstico e Planejamento Estratégico 
para o Desenvolvimento de Atividades 
Produtivas Agrícolas do Rio Grande do 
Norte (RN, 2016). 

10 
Política Energética 
e Mineral 

Política Energética e Mineral - Lei 
nº 9.478/97. 

Eixos de Desenvolvimento: 
Plano de Micrologística do Transporte de 
Cargas; Plano de Energia Elétrica; Plano 
de Desenvolvimento Industrial; Plano de 
Capacitação do Capital Humano; Plano de 
Telecomunicação e Tecnologia da 
Informação (RN, 2017) 

11 
Logística, Indústria, 
Telecomunicações, 
Capital Humano,   

  

12 Social Plano Brasil Sem Miséria - Decreto 
nº 7.492/2011.   

FONTE: COBRAPE, 2020. 

Nesse amplo contexto, é de suma importância identificar e mapear os instrumentos 
vigentes capazes de estabelecer uma comunicação direta com o Macrozoneamento, 
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de forma que um possa subsidiar informações ao outro, em via de mão dupla. Para 
tanto, foram divididos os principais instrumentos de gestão vigentes em dois grupos: 
os que se encontram instituídos no nível federal, que transcendem o limite do estado 
do Rio Grande do Norte, e os que se encontram instituídos no nível estadual.  

4.1.1. Diálogo do MZPAS com instrumentos de gestão 

Tão importante quanto à definição de um arranjo institucional para implementação das 
diretrizes previstas para o MZPAS é, também, conseguir identificar e mapear os 
instrumentos vigentes capazes de estabelecer uma comunicação direta com o 
zoneamento, de forma que um possa subsidiar informações ao outro, em via de mão 
dupla. Para tanto, foram divididos os principais instrumentos de gestão vigentes em 
dois grupos: (i) Os que estão sob o guarda-chuva federal, que transcendem o limite do 
estado do Rio Grande do Norte, e; (ii) Os que estão exclusivamente inseridos no 
território do RN. 

A Figura 4.1 mostra os principais instrumentos mapeados. O Plano de Recursos 
Hídricos e a Análise das Mudanças do Clima estão sob domínio federal por terem sido 
executados para a Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu, cujo território 
extrapola o domínio do governo potiguar.  

Figura 4.1 – Identificação dos principais instrumentos que farão comunicação direta com 
o MZPAS 

 
FONTE: COBRAPE, 2020 

4.1.1.1. Instrumentos de gestão - nível federal 

Programa Água Para Todos 

Programa integrante do Brasil sem Miséria foi concebido pelo Governo Federal devido 
à necessidade de universalizar o acesso e uso de água para populações carentes, 
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residentes em comunidades rurais, sem atendimento por este serviço, com 
atendimento deficitário ou mesmo difuso. Foi iniciado no semiárido da região nordeste, 
onde se localiza a bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, e no norte de Minas Gerais, 
tendo estas áreas como prioridade. 

O objetivo do programa é a garantia do amplo acesso à água para as populações 
rurais dispersas ou em situação de extrema pobreza, não apenas para consumo 
próprio, como também para uso na agricultura e pecuária, desta forma gerando 
excedentes comercializáveis e aumento da renda familiar. O fornecimento de água é 
realizado por meio da instalação de equipamentos, tais como: cisternas de consumo e 
de produção, sistemas coletivos de abastecimento de água, kits de irrigação e 
pequenas barragens. 

No RN, o Programa tem como meta atender 61 cidades, beneficiando quase 6.000 
famílias do semiárido potiguar e seu entorno, até o fim de 2018. Até o segundo 
semestre de 2017 já haviam sido implantados 24 sistemas simplificados de 
abastecimento de água, dos 145 previstos, e 20 em execução. Quanto aos barreiros, 
13 já estão concluídos e quatro estão em andamento, dos 57 previstos6.  

Do ponto de vista do planejamento, o diálogo entre o MZPAS e o Programa Água para 
Todos pode beneficiar ambos os instrumentos, principalmente no momento de definir 
as áreas para implementação do programa federal efetivando diretrizes propostas pelo 
macrozoneamento. 

O MZPAS pode auxiliar no sentido de fornecer mapeamento de áreas com alta 
fragilidade ambiental, áreas com baixos índices pluviométricos, ou mais 
especificamente mostrar ao programa do governo federal quais zonas e diretrizes 
melhor se aplicariam para tomadas de decisões de áreas de implementação de novas 
cisternas. 

As diretrizes do MZPAS que estão amplamente relacionadas ao programa do governo 
federal são as que sugerem atualizar e melhorar as bases de informação de recursos 
naturais e uso da terra, em escala de semidetalhe, para toda a região da bacia - da 
zona de consolidação de usos não agropecuários, e a diretriz que visa fortalecer a 
agricultura familiar com ênfase na agroecologia, pecuária intensiva e manejo florestal - 
da zona de expansão com usos agrícolas.  

Esse diálogo entre programas pode tanto melhorar a escala de detalhe do 
Macrozoneamento quanto subsidiar informações para novas implementações do 
programa federal, garantindo água nas regiões mais delicadas do ponto de vista 
econômico e ambiental. 

Programa Água Doce 

O Programa Água Doce, coordenado pelo MMA, propõe-se a estabelecer uma política 
pública permanente de acesso à água de qualidade para o consumo humano, 
promovendo e disciplinando a implantação, a recuperação e a gestão de sistemas de 
dessalinização ambiental e socialmente sustentáveis para atender, prioritariamente, as 
populações de baixa renda em comunidades difusas do semiárido. O Programa prevê 

 
6 Informações disponibilizadas pela SEMARH. Disponível em: 
http://www.semarh.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=156671&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=Institui%E7%
E3o. Acesso em: 25/10/2018. 



91 

o acesso mínimo de 5 litros de água potável por pessoa/dia nas localidades 
beneficiadas. 

Segundo o MMA, a partir de 2011, o Programa Água Doce assumiu a meta de aplicar 
sua metodologia na recuperação, implantação e gestão de 1.200 sistemas de 
dessalinização até 2018, com investimentos de cerca de R$ 258 milhões, 
beneficiando, aproximadamente, 500 mil pessoas. 

O programa tem importância no crescimento econômico das populações beneficiadas, 
prevendo um sistema de produção integrado, englobando a dessalinização da água 
para o consumo humano, agricultura e pecuária, como também a utilização do efluente 
do dessalinizador na criação de peixes e na irrigação da erva-sal (Atriplex nummularia) 
que, por sua vez, é utilizada na produção de feno.  

Assim como no Programa Água para Todos, as diretrizes que mais estão alinhadas 
com o MZPAS são aquelas que visam fortalecer a agricultura familiar com ênfase na 
agroecologia, pecuária intensiva e manejo florestal e promover o aumento da 
produtividade das áreas de pastagem para produção forrageira e densificação dos 
plantéis - da zona de expansão com usos agrícolas, e atualizar e melhorar as bases 
de informação de recursos naturais e uso da terra em escala de semidetalhe para toda 
a região da bacia - da zona de consolidação de usos não agropecuários. 

Partindo do mesmo princípio de troca de informações do programa anterior, o diálogo 
entre instrumentos é um caminho de via dupla, tanto auxiliando o programa federal a 
definir áreas de atuação quanto melhorando a qualidade de informações do MZPAS, 
além de promover ações que contemplem as diretrizes propostas no zoneamento. 

Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos 
da Seca (PAN-Brasil) 

Programa elaborado no início dos anos 2000, pelo MMA, em atendimento a um 
compromisso assumido pelo governo brasileiro na Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação (CCD), se caracteriza como um instrumento que norteia a 
implementação de ações para o controle e combate à desertificação.  

Seu principal objetivo é o estabelecimento de diretrizes e instrumentos legais e 
institucionais que permitam otimizar a formulação e execução de políticas públicas e 
investimentos privados nas Áreas Suscetíveis à Desertificação (ASD), no âmbito do 
combate à desertificação, da mitigação dos efeitos da seca e da promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

Na esfera desse Programa Nacional, foram elaborados panoramas de desertificação 
de 9 estados brasileiros, entre eles, o Rio Grande do Norte. Dentre os assuntos 
abordados no panorama do RN, estão: antecedentes, caracterização do território, 
áreas susceptíveis à desertificação (inclusive a região do Seridó) e políticas públicas 
de combate à desertificação. 

A articulação do PAN-Brasil com outros instrumentos gerenciais é amplamente 
discutida no programa e está implícita em três dos cinco desafios nele citados: 

• Capacidade de planejamento;  
• Capacidade de operação das estruturas administrativas nos três níveis de 

governo;  
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• Nível de conhecimento sobre os problemas e possibilidades das ASD. 

Na descrição das diversas ações que o PAN-Brasil detalha para o combate à 
desertificação, várias delas estão diretamente ligadas ao Macrozoneamento, 
principalmente no sentido de garantir sustentabilidade ambiental, social, econômica e 
cultural, fomento a agricultura familiar e utilização da bacia hidrográfica como unidade 
de planejamento. 

O processo de desertificação na BHPA está cada vez mais acelerado por conta do 
padrão do uso do solo da bacia. Pensando nisso, várias diretrizes do MZPAS estão 
diretamente ligadas ao semiárido e ao combate à desertificação. É viável considerar 
que todas as diretrizes que determinam as zonas de recuperação, conservação e 
preservação auxiliam no combate à desertificação. Além dessas, podemos destacar: 

Para zonas de consolidação com usos agropecuários: 

• Adequar ambientalmente o uso e manejo das áreas com uso agrícola 
consolidado voltado ao desenvolvimento econômico e social; 

• Desenvolver tecnologias produtivas que minimizem impactos e aumentem 
capacidade produtiva; 

• Fomento ao uso de boas práticas agrícolas adaptadas as condições locais. 

Para zonas de expansão com usos agropecuários: 

• Desenvolver clusters verdes visando a produção sustentável, agroecológica e 
biotecnológica; 

• Difundir informações orientativas aos pequenos e médios produtores no acesso 
a recursos financeiros e crédito para ampliação de suas atividades de forma 
sustentável 

• Fortalecer a agricultura familiar com ênfase na agroecologia, pecuária intensiva 
e manejo florestal. 

O diálogo do PAN-Brasil e a efetivação das ações do programa certamente estão 
entre as prioridades de grande parte da BHPA, tornando essencial a comunicação 
entre os instrumentos. 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu 
(PRH-PPA) e Análise de Custo-benefício de Medidas de Adaptação às Mudanças 
do Clima na Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu (ACB-PPA) 

São dois os instrumentos de gestão recentes e de grande abrangência que tratam da 
Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu e, por terem alta sinergia com o 
macrozoneamento, serão aqui tratados de maneira conjunta e com um maior 
detalhamento. O primeiro deles - e o mais específico no sentido da gestão da bacia 
hidrográfica - é o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-
Piranhas-Açu (PRH-PPA), cujo processo foi iniciado em 2012, culminando em seu 
Relatório Final publicado no ano de 2016 (ANA, 2016). O PRH-PPA visa, 
essencialmente, compatibilizar a disponibilidade hídrica qualitativa e quantitativa com 
as demandas de água, e não deve ser considerado como instrumento estático, mas 
sim deve ser continuamente reexaminado e readequado à medida que novas 
informações pertinentes à bacia vão sendo coletadas, tratadas e disponibilizadas. 
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Quadro 4.2 – Diretrizes do PRH-PPA e componentes de seu Plano de Ações  

Principais tópicos abordados nas diretrizes do PRH-PPA 

1. Marco Regulatório da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu: considera os principais 

aspectos da gestão hídrica local, como sistemas existentes, monitoramento, estados hidrológicos, 

critérios para outorga e arranjos institucionais; 

2. Açudes prioritários e diretrizes para alocação negociada de água: estabelece a estratégia para 

assegurar o atendimento dos usos múltiplos da água dos reservatórios, tendo como base os 17 

reservatórios definidos como prioritários para a implementação das ações de gestão nos próximos 5 

anos; 

3. Diretrizes para regulação e recomendações para os setores usuários: visa direcionar a regulação dos 

usos na bacia e o fortalecimento da gestão compartilhada, abordando outorga, alocação negociada 

de água e fiscalização, delimitando recomendações para cada setor usuário; 

4. Diretrizes para proposta de enquadramento: destaca as dificuldades em relação à qualidade da água 

e encaminha para discussões mais aprofundadas; 

5. Cobrança, Sustentabilidade do sistema e diretrizes institucionais: propõem a criação e fortalecimento 

de um Grupo Técnico Operacional – GTO Piancó-Piranhas-Açu, com a função de integrar o 

planejamento, propor medidas e fiscalizar o cumprimento das metas. 

Característica geral de cada componente do Plano de Ações 

1. Componente de Gestão de Recursos Hídricos: constituído por programas que envolvem ações não 

estruturais voltadas para a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos; 

2. Componente de Estudos de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos: constituído por programas 

voltados para ampliação do conhecimento sobre os recursos hídricos para subsidiar a melhoria da 

gestão; 

3. Componente de Estudos e Projetos de Medidas Estruturantes: constituído por programas voltados 

para o fornecimento de subsídios técnicos (estudos e projetos) para as ações estruturais necessárias 

para a melhoria da infraestrutura de oferta de água e de saneamento nas zonas urbana e rural da 

bacia. 

FONTE: Adaptado de ANA (2016). 

Cada componente é composto de seis programas, propostos com base nas ações 
identificadas como prioritárias para implementação nos primeiros cinco anos após a 
aprovação do PRH-PPA. Esse período foi denominado 1º Ciclo de Implementação do 
Plano, sendo relevante destacar que uma das frentes de atuação é exatamente a de 
“transformar as diretrizes apresentadas em normativos”, aspecto no qual tanto o 
instrumento de planejamento analisado em sequência (ACB-PPA) como a implantação 
das diretrizes desse MZPAS podem contribuir. O Quadro 4.3 apresenta os programas 
que constituem cada um dos componentes apresentados anteriormente. 

Quadro 4.3 – Programas que compõem cada um dos componentes do PRH-PPA  

Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Gestão de Recursos 
Hídricos 

Estudos de Apoio à Gestão 
de Recursos Hídricos 

Estudos e Projetos de 
Medidas Estruturantes 

1.1 
Fortalecimento do Comitê 

de Bacia 
2.1 

Sistema de Suporte a 

Decisão 
3.1 Açudagem 
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Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Gestão de Recursos 
Hídricos 

Estudos de Apoio à Gestão 
de Recursos Hídricos 

Estudos e Projetos de 
Medidas Estruturantes 

1.2 
Alocação de Água e 

Apoio à Regulação 
2.2 

Capacidade de Suporte 

de Reservatórios 
3.2 Oferta Integrada de Água 

1.3 Monitoramento 2.3 Mudanças Climáticas 3.3 

Recuperação e 

Adequação de Barragens, 

Canais e Perímetros 

Irrigados 

1.4 
Fomento ao Uso Racional 

de Recursos Hídricos 
2.4 

Preparação para as 

Secas 
3.4 

Abastecimento Urbano e 

Rural 

1.5 Segurança de Barragens 2.5 Águas Subterrâneas 3.5 
Coleta e Tratamento de 

Esgotos Urbanos 

1.6 
Acompanhamento e 

Atualização do Plano 
2.6 

Gestão de Áreas de 

Inundação 
3.6 Programa Baixo-Açu 

FONTE: Adaptado de ANA (2016). 

O segundo documento, embora não esteja formalmente instituído no rol de 
instrumentos da gestão dos recursos hídricos, traz a Análise de Custo-benefício de 
Medidas de Adaptação às Mudanças do Clima na Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-
Piranhas-Açu (ACB-PPA) e a avaliação de uso de instrumentos econômicos na gestão 
de recursos hídricos (FGVces, 2018). O objetivo da ACB-PPA é comparar, a partir de 
uma base comum e de um enfoque econômico, diferentes medidas de adaptação aos 
riscos das mudanças climáticas na bacia. 

O estudo quantificou os custos e benefícios associados à implantação de um extenso 
rol de medidas possíveis de adaptação às mudanças do clima. O valor econômico total 
sob risco climático nos próximos 50 anos foi avaliado, assim como foi ponderado em 
que proporção as potenciais medidas de adaptação seriam eficientes ao abater a 
perda esperada. Além disso, foi também calculado o custo da crise hídrica que 
acometeu a região desde 2012 até 2017, indicando as externalidades da inação. 
Ressalta-se que a ACB-PPA não pretende apresentar um diagnóstico ou prognóstico, 
mas sim uma representação consistente que possibilite a priorização de medidas e o 
encaminhamento de estudos mais aprofundados. 

As etapas percorridas na condução da ACB-PPA permitem a identificação de 
determinados padrões e trajetórias relevantes para a bacia hidrográfica, bem como 
facilitam a comparação de diferentes cursos de ação que, se adotados no presente, 
podem aumentar o bem-estar (agregado) na BHPA. Segundo FGVces (2018), alguns 
desses aprendizados em relação às consistências, características e fragilidades gerais 
da gestão das águas na Bacia do PPA podem ser resumidos a seguir: 

• Apenas reservatórios estrategicamente pensados podem agir sobre a 
fragilidade hídrica da bacia. Nas simulações, somente o reservatório de 
Oiticica, mediante a distribuição de suas águas ao Seridó por meio de adutora 
para as sedes urbanas, se provou custo benéfico. Os demais reservatórios 
provocam perdas sistêmicas ao modificar a distribuição das águas, verificando-
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se uma situação hidrológica limite. O potencial hídrico da região já está 
consideravelmente explorado por meio da infraestrutura existente, de forma 
que novas intervenções só trarão benefícios se metodicamente ponderadas.  

• Na Bacia do PPA, há pouca margem para redistribuição de água. Das diversas 
medidas adaptativas testadas que provocam modificações na distribuição de 
água, todas causam perdas econômicas aos setores usuários ou às 
localidades não contempladas. Esses efeitos negativos, na maioria dos casos, 
superam inclusive os benefícios esperados. Exemplo notável está na geração 
de perdas quando da utilização dos efluentes domésticos tratados na irrigação, 
uma vez que a água ora utilizada deixa de afluir para jusante. 

• Há (pouco) espaço para a promoção de economia de água. As três medidas 
que simulam reduções de demanda se mostram custo-benéficas. Não 
obstante, são medidas que geram benefícios pouco expressivos, que apenas 
atenuam as perdas potenciais das MC.  

• Os maiores benefícios são gerados pelo aporte de água na bacia. Esse aporte 
pode ser via a transposição das águas do rio São Francisco; pela 
dessalinização da água do mar; ou ainda por meio da redução de perdas em 
trânsito das águas da própria Bacia por meio da canalização de leitos de rios. 
De qualquer forma, os maiores benefícios são assim gerados, embora estas 
sejam soluções de elevados custos. 

• A captação das águas subterrâneas é limitada e de baixo potencial. A 
exploração das águas subterrâneas no cristalino, mediante a instalação de 
dessalinizadores, se mostra opção cara e de baixo potencial hídrico. Já o 
incremento na exploração de água subterrânea nas demais formações 
hidrogeológicas é custo-benéfico, embora ocorra em poucas localidades e com 
potencial hídrico tímido. Não obstante, a gestão integrada dos recursos 
subterrâneos e superficiais, quando bem coordenada, pode gerar benefícios 
que extrapolam o simples potencial líquido de abatimento de déficit, 
incrementando, assim, a resiliência dos sistemas hídricos convencionais.   

• Há notável distinção de estratégias entre os meios urbano e rural. Enquanto a 
redução do risco climático para o primeiro, demanda grandes obras, o segundo 
ainda conta com solução efetiva e de baixo custo: a implantação de barragens 
subterrâneas para a retenção de água e atendimento dos usos difusos rurais.  

• O risco climático na Bacia do PPA se prova persistente. Das medidas testadas, 
apenas as mais estruturais conseguem reduzir o risco climático de forma 
substancial. Mesmo assim, a redução máxima do risco é de 60% (em 
dependência da disponibilidade hídrica do Rio São Francisco). A grande 
maioria das medidas detém caráter incremental e paliativo frente à fragilidade 
imposta pela mudança do clima. É possível (e provável) que o convívio com 
situações de escassez hídrica no futuro necessite de ações programadas de 
contingência e da promoção de modificações fundamentais na forma de uso de 
água. 

• A gestão de desastres representa opção ainda mais custosa. Ainda que 
existam dificuldades associadas à promoção de medidas de adaptação, os 
custos da inação em um primeiro momento e da mera gestão de crises a 
posteriori (via caminhões-pipa, por exemplo) são ainda maiores. 
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A aplicação da ACB-PPA revela a extrema fragilidade hídrica da ambiência. Conclui-
se, a partir de FGVces (2018), que as aplicações de diversas medidas adaptativas em 
conjunto, assim como a promoção de uma compatibilização em escala de paisagem 
para garantir a compatibilização de usos do território se fazem necessárias. Nesse 
contexto, a implantação do MZPAS, por meio de seu ordenamento territorial e 
diretrizes de ocupação das zonas delineadas, se torna mister para que haja a redução 
do risco ambiental (climático e de desertificação) de modo a adicionar resiliência à 
Bacia Hidrográfica do PPA, ao menos em sua porção potiguar. 

Relações entre o MZPAS e os instrumentos de gestão de recursos hídricos 

A condução da ACB-PPA guarda intensa relação com o PRH-PPA, sendo uma das 
fontes que podem melhor embasá-lo, bem como corroborar ou questionar as intuições 
por ele suscitadas. Ainda que ambos PRH-PPA e ACB-PPA busquem oferecer suporte 
ao processo de tomada de decisão, nota-se o caráter mais abrangente do primeiro e o 
foco mais incisivo do segundo. Visto que há complementariedade entre os 
instrumentos de gestão de recursos hídricos e o ordenamento territorial, explicitam-se 
abaixo as principais relações, estruturadas nos programas do PRH-PPA. 

Quadro 4.4 – Identificação de sinergias entre o PRH-PPA, a ACB-PPA e o MZPAS 

PRH-PPA: 
Componente 1 – Gestão de Recursos Hídricos 

Programa 1.2 – Alocação de Água e Apoio à Regulação 

Recomendações a partir da ACB-PPA Zonas e diretrizes do MZPAS 

Promover a eficiência alocativa (alterar 

prioridades e culturas, usar instrumentos 

econômicos) reduz as perdas econômicas de 

crises hídricas. 

Alterações de prioridades geram benefícios mais 

do que suficientes para compensar as perdas nos 

demais setores. 

Medidas adaptativas relacionadas: Quadros 

Hipotéticos (Alterações de prioridades entre 

irrigação, indústria e aquicultura); Quadros 

Hipotéticos (substituição do rebanho de bovinos 

da bacia por caprinos e ovinos e restrição de uso 

em reservatório abaixo de um limite estabelecido). 

Zona de Consolidação com usos agropecuários 

(a); Diretriz: Promover a gestão e negociação do 

uso da água em projetos de agricultura irrigada 

por meio de acordos com usuários. 

Zona de Consolidação com usos não 

agropecuários (b); Diretriz: Desenvolver mercado 

de água para alocação negociada entre os 

diversos setores produtivos. 

Zonas: Recuperação e manejo de áreas de alta 

fragilidade ambiental e de alta importância para 

ambientes aquáticos (j); Conservação de áreas de 

muito alta importância para ambientes aquáticos 

(q): Diretriz: Estabelecer padrões e limites para 

uso de água para projetos de irrigação por meio 

de acordos entre usuários. 

 

PRH-PPA: 

Componente 1 – Gestão de Recursos Hídricos 

Programa 1.4 – Fomento ao Uso Racional dos Recursos Hídricos 

Subprograma 1.4.1 – Racionalização da Demanda de Água na Irrigação 

Recomendações a partir da ACB-PPA Zonas e diretrizes do MZPAS 
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PRH-PPA: 

Componente 1 – Gestão de Recursos Hídricos 

Programa 1.4 – Fomento ao Uso Racional dos Recursos Hídricos 

Subprograma 1.4.1 – Racionalização da Demanda de Água na Irrigação 

Encaminhar em caráter prioritário a atualização 

dos perímetros que ainda utilizam técnicas 

ineficientes. 

Reforçar a adesão dos agricultores por meio da 

divulgação dos benéficos associados a tais 

práticas (via capacitação). 

Obs.: com a crise hídrica recente, a maior parte 

da produção foi perdida e muitas das estruturas 

abandonadas, permitindo que a recuperação dos 

sistemas produtivos possa estar condicionada à 

modernização das tecnologias de irrigação.  

Medidas adaptativas relacionadas: Atualização 

das tecnologias de irrigação em perímetros 

públicos (Atual. De Perímetros); Simulação do 

manejo eficiente das técnicas de irrigação 

(Manejo Irrig.). 

Zona: Consolidação com usos agropecuários (a); 

Diretriz: Atualizar os dados do uso da água para 

irrigação mapeando as regiões de conflito. 

Zona: Consolidação com usos agropecuários (a); 

Diretriz: Estabelecer procedimentos e 

monitoramento das perdas advinda dos sistemas 

de condução de água para irrigação e aquicultura. 

Zona: Expansão com usos agropecuários (f); 

Diretriz: Promover a adoção de técnicas de 

irrigação mais eficientes. 

Zona: Expansão com usos agropecuários (f); 

Diretriz: Promover a expansão ordenada da 

fruticultura irrigada e fomentar as etapas de 

processamento industrial local. 

 

PRH-PPA: 

Componente 1 – Gestão de Recursos Hídricos 

Programa 1.4 – Fomento ao Uso Racional dos Recursos Hídricos 

Subprograma 1.4.1 – Reúso de Águas Residuárias 

Recomendações a partir da ACB-PPA Zonas e diretrizes do MZPAS 

O reúso de efluentes pela agricultura pode 

eventualmente diminuir os custos de expansão do 

sistema de saneamento. 

Promover incentivos para adoção do reúso 

industrial, divulgando os elevados benefícios 

associados7. 

Medidas adaptativas relacionadas: Aplicação de 

efluente tratado proveniente de ETE na 

agricultura irrigada (ETEs-Irrig.); Reúso de 

efluentes na indústria (Reúso Indústria) 

Zona: Conservação de áreas de muito alta 

importância para ambientes aquáticos (q); 

Diretriz: Incentivar e implementar as técnicas de 

reúso de efluentes domésticos para a fertirrigação 

de culturas forrageiras. 

Zona: Conservação de áreas de muito alta 

importância para ambientes aquáticos (q); 

Diretriz: Incentivar técnicas de reúso de efluentes 

industriais e a instalação de indústrias secas. 

 

 
7 Como medida isolada de gestão hídrica, deve considerar o impacto na disponibilidade de água para usos mais 
prioritários. Em função da alteração dos retornos de água do abastecimento urbano, o impacto no setor de 
transferências faz com que, quando presente em mais municípios da bacia, essa medida não seja custo-benéfica. 
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PRH-PPA: 
Componente 2 – Estudos de Apoio à Gestão De Recursos Hídricos 

Programa 2.1 – Sistema de Suporte à Decisão 

Contribuições da ACB-PPA Contribuições do MZPAS 

Rede AcquaNet consolidada para a bacia a partir 

do aperfeiçoamento de aspectos necessários 

para uma simulação em tempo contínuo. 

Foi utilizada como base a rede AcquaNet 

desenvolvida para a bacia no estudo dos 204 

reservatórios do semiárido8. Diversos parâmetros 

foram refinados na rede AcquaNet, constituindo-

se em importante ferramental para apoio à 

alocação de água na bacia9. 

Estruturação do Sistema de Informação 

Geográfica do Macrozoneamento Ecológico-

Econômico da porção potiguar da Bacia 

Hidrográfica do Piranhas-Açu (SIG-MZPAS), 

contemplando estrutura lógica, conceitual e física 

de acesso estruturado e hierárquico à 

informações georreferenciadas complementares 

às articuladas nos instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos, como físicas, ecológicas e 

mapeamentos de áreas prioritárias para geração 

de serviços ecossistêmicos. 

 

PRH-PPA: 
Componente 2 – Estudos de Apoio à Gestão De Recursos Hídricos 

Programa 2.3 – Mudanças Climáticas 

Recomendações a partir da ACB-PPA Recomendações a partir do MZPAS 

Incluir a gestão da incerteza como diretriz para a 

elaboração de projetos futuros a serem 

desenvolvidos na região. 

Elaborar diretrizes para o planejamento por 

cenários de forma coordenada e consistente. 

A ACB deve ser um dos critérios, entre outros, 

para a avaliação de ações de planejamento 

hidrológico. 

A ACB produziu informação em volume e 

qualidade significativa para as ações de 

comunicação e conscientização dos riscos físicos 

e econômicos previstos e vividos na bacia, além 

de medidas adaptativas, no contexto da mudança 

do clima. Tais resultados devem ser difundidos 

para engajamento dos atores locais. 

A ACB partiu do estudo "Adaptação do 

Planejamento e da Operação dos Recursos 

Hídricos à Variabilidade e Mudanças Climáticas 

O risco trazido pelas mudanças do clima foi 

considerado e articulado a partir dos estudos da 

ACB-PPA, estando assim alinhados. 

Adicionou-se, na delimitação das zonas, o risco 

correlacionado de desertificação, criando uma 

expressão espacial para a dimensão abordada na 

ACB-PPA sob cunho hídrico. 

Dada a quantidade de informação gerada e a 

relevância dos resultados obtidos, estudos sobre 

decisões de investimento podem partir das 

premissas, dados e conclusões da ACB-PPA e do 

MZPAS para terem um pacote rico de 

informações e ferramental sobre diversos 

aspectos para outros trabalhos e tomada de 

decisão da bacia. 

Diversas diretrizes, ademais, endereçam de forma 

explícita a necessidade de se lidar com o risco 

das mudanças do clima: (i) Promover estratégias 

de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas 

 
8 ANA. Estudo para Refinamento do Balanço Hídrico e Estabelecimento de Regras Operativas para 204 Reservatórios 
no Semiárido. Agência Nacional de Águas - ANA. Brasília/São Paulo. 2017. 
9 A rede refinada incluiu: (i) Refinamento do funcionamento do sistema de reservatórios Coremas – Mãe-d’água; (ii) 
Inclusão da vazão firme do PISF (ver Programa 1.6, Ação 3); (iii) Inclusão da demanda do setor de aquicultura; (iv) 
Passagem das demandas de cada setor usuário, divididos por município, para reservatório; (v) Alocação dos usos 
difusos e das demandas móveis. 
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PRH-PPA: 
Componente 2 – Estudos de Apoio à Gestão De Recursos Hídricos 

Programa 2.3 – Mudanças Climáticas 

na Bacia Estendida do São Francisco" para, a 

partir de metodologia própria, incorporar as 

projeções de clima futuro para a região.  

É um método de priorização de medidas e não de 

decisão de investimentos. Necessários estudos 

adicionais para orientar implementação das 

medidas no território. 

ACB apresenta olhar focado não somente no que 

é mais provável, mas de modo geral naquilo que 

é plausível (gestão robusta frente às incertezas). 

nas áreas com maior fragilidade natural (zona de 

Conservação de áreas de muito alta fragilidade 

natural - l); (ii) Fomentar as instituições de 

pesquisa na avaliação e mitigação dos efeitos da 

mudança climática na agricultura (zona de 

Expansão com usos agropecuários - f); (iii) 

Fomentar as instituições de pesquisa na 

avaliação e mitigação dos efeitos da mudança 

climática nas áreas urbanas (zona de Expansão 

com usos não agropecuários - g); (iv) Apoiar as 

pesquisas voltadas à adaptação e a mitigação 

aos efeitos provocados pela mudança climática 

sobre ecossistemas vulneráveis (zona de 

Conservação de áreas de muito alta fragilidade 

natural - l). 

 

PRH-PPA: 
Componente 2 – Estudos de Apoio à Gestão De Recursos Hídricos 

Programa 2.4 – Preparação para as Secas 

Contribuições da ACB-PPA Contribuições do MZPAS 

Estabelecimento de políticas setoriais 

personalizadas para aumentar a resiliência de 

acordo com o perfil de cada atividade.  

Estudos para o estabelecimento de diretrizes para 

a substituição de culturas agrícolas tradicionais 

para espécies mais adaptadas à seca, incluindo 

viabilidade, pertinência e inserção na cadeia de 

produção e distribuição.  

Estudos para o estabelecimento de diretrizes para 

criação de espécies de animais mais adaptadas à 

seca, incluindo incentivos locais para a criação, 

divulgação dos benefícios e oferecimento de 

suporte infraestrutural10. 

A delimitação das zonas de Suporte Ambiental 

(nível II), subdivididas naquelas de Recuperação 

e de Conservação (nível III), cria a expressão 

espacial das áreas mais suscetíveis aos efeitos 

da seca. O grande conjunto de diretrizes 

acompanhantes enfatiza o cuidado ambiental que 

se deve ter para minimizar os riscos inerentes à 

ambiência e permitir maior resiliência. 

Diversas diretrizes enfocam a necessidade de se 

adotarem padrões produtivos que priorizam a 

convivência o semiárido e seu crescente risco de 

secas, principalmente as vinculadas à zona de 

Expansão com usos agropecuários (f). 

 

 
10 As medidas testadas na ACB-PPA não são suficientes para abater todo o risco climático ao qual a bacia está 
submetida. Na melhor combinação de medidas, um máximo de 73% do déficit hídrico é abatido, evitando 93% da perda 
econômica estimada. A crise entre julho de 2012 e julho de 2017, em função da inação frente à mudança do clima, 
resultou em perdas de aproximadamente R$ 3 bilhões. A gestão de crise, com atendimento das demandas de 
abastecimento via caminhões-pipa, por exemplo, é mais custosa do que a gestão do risco. Em 50 anos, manter o 
abastecimento rural por caminhões-pipa custaria até R$ 3 bilhões. 
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PRH-PPA: 
Componente 3 – Estudos e Projetos de Medidas Estruturantes 

Programa 3.4 – Estudos para Abastecimento Urbano e Rural de Água 

Recomendações a partir da ACB-PPA Zonas e diretrizes do MZPAS 

Avaliar a possibilidade de atrelar a arrecadação 

das novas tarifas com investimentos em ações 

para a redução de perdas na rede. 

Priorizar medidas de eficiência no uso da água, 

via redução de perdas ou incentivos para o menor 

consumo. 

Atualizar códigos de construção para novas 

residências: definir como padrão sistemas 

captação de água da chuva e reúso de águas 

cinzas. 

Medidas adaptativas relacionadas: Redução de 

perdas na distribuição de água em áreas urbanas 

(Perdas-rede); Diferenciação da tarifa de água a 

partir de mínimo per capita (Tarifa); Reúso de 

água cinza residencial em áreas urbanas (Água 

Cinza); Aproveitamento de água pluvial em áreas 

urbanas (Pluvial Urbano). 

Zona: Consolidação com usos não agropecuários 

(b); Diretriz: Ampliar Parcerias Público-Privadas 

(PPP) no tratamento de esgoto urbano e 

industrial. 

Zona: Consolidação com usos não agropecuários 

(b); Diretriz: Aprimorar as políticas de concessões 

de serviços que garantam a universalização do 

acesso ao tratamento de água e esgoto. 

Zona: Expansão com usos não agropecuários (g); 

Diretriz: Ampliar a infraestrutura de saneamento 

urbano, ampliando os índices de coleta e 

tratamento de esgoto. 

Zona: Conservação de áreas de muito alta 

importância para ambientes aquáticos (q); 

Diretriz: Incentivar e implementar as técnicas de 

reúso de efluentes domésticos para a fertirrigação 

de culturas forrageiras . 

FONTE: Adaptado de ANA (2016), FGVces (2018) e COBRAPE (2020). 

4.1.1.2. Instrumentos de gestão - nível estadual ou municipal  

Programa Água Azul 

Fruto de uma parceria entre diversas instituições, e operacionalizado através de um 
Convênio entre o Idema e as Instituições Igarn, Emparn, UERN, UFRN, IFRN, o 
Programa Água Azul constitui-se na medição e verificação periódica de parâmetros de 
qualidade da água para acompanhamento da condição atual, sua evolução e controle 
da qualidade dos corpos d’água, além de possibilitar a projeção de futuras situações. 

O monitoramento das águas superficiais compreende a coleta em 113 pontos em 
todas as bacias hidrográficas do RN, cujas amostragens são trimestrais para os 
pontos localizados nos estuários e nos reservatórios e lagoas utilizados para 
abastecimento humano, e nos demais as coletas são semestrais. 

A rede de monitoramento de águas subterrâneas no estado do Rio Grande do Norte é 
composta por 100 (cem) poços, no entanto, as coletas realizadas para a verificação da 
qualidade das águas não se dão em sua totalidade devido a algumas situações, como 
poços desativados, bomba em manutenção, poços secos e impossibilitados de acesso 
técnico para respectiva coleta. Os poços encontram-se distribuídos em diversos 
municípios do estado, em terrenos aluvionares, sedimentares e do cristalino, 
identificando possíveis contaminações e o potencial de risco à saúde humana, com 
base na Resolução CONAMA nº 396, de 03 de abril de 2008 e Portaria nº 518, de 25 
de março de 2005, do Ministério da Saúde.  



101 

As análises são semestrais e os resultados são interpretados por municípios, bacias 
hidrográficas e aquíferos permitindo a visualização da situação da qualidade das 
águas subterrâneas nestas diferentes dimensões. Os parâmetros analisados 
compreendem físicos, químicos, microbiológicos e hidrocarbonetos menos densos que 
a água (LNAPL).  

O Programa Azul ainda monitora a qualidade das águas de mananciais superficiais 
mais relevantes, principalmente para abastecimento compreendendo as bacias 
hidrográficas dos rios: Apodi-Mossoró, Boqueirão, Ceará-Mirim, Curimataú, Jacu, 
Maxaranguape, Pirangi, Piranhas-Açu, Potengi, Punaú, Doce e Trairi, além das Faixas 
Litorâneas Leste e Norte de Escoamento Difuso.  

O monitoramento da qualidade das águas superficiais contempla os parâmetros físico-
químicos e biológicos e a determinação dos índices IQA, IT, IQAc e IET nas amostras 
de água de todos os pontos de cada uma das bacias hidrográficas do RN. Devido aos 
pontos localizados nos estuários sofrerem interferência do mar, resultando em alta 
salinidade, todos os resultados passam a ser comparados aos Valores Limites 
Permitidos – VLPs, para águas salobras e salinas, Classe I, da Resolução CONAMA 
357/2005, conforme sua concentração. 

Por fim, o Programa abrange o estudo das Condições de Balneabilidade das Praias do 
Rio Grande do Norte com relatórios trimestrais, com o objetivo de medir as condições 
sanitárias e classificar as praias para banho que estejam em conformidade com a 
Resolução do CONAMA n° 026/86, modificada pela Resolução CONAMA n° 274/00, a 
qual definiu critérios para classificação considerando águas destinadas a recreação de 
contato primário.  

Desta forma, o Programa Água Azul tem como um de seus objetivos subsidiar a 
gestão das águas subterrâneas, superficiais e condições de balneabilidade visando 
sua proteção e seu uso racional, tornando uma importante fonte de informações sobre 
a qualidade das águas no Estado do Rio Grande do Norte.  

As práticas econômicas do território estão diretamente ligadas à qualidade dos corpos 
hídricos, tornando possível uma análise transversal do resultado do monitoramento do 
Programa Água Azul com o zoneamento proposto e o uso do solo. 

Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação (PAE/RN) 

O Programa foi elaborado, em 2010, coordenado pela SEMARH, com o objetivo de 
definir ações concretas de combate, mitigação e adaptação dos efeitos da 
desertificação e da seca, que atinge atualmente 96,7% de todo o território potiguar11. 
Aborda os principais aspectos relacionados à erradicação da pobreza, aumento de 
produtividade nas áreas susceptíveis à desertificação (ASD) e mitigação dos efeitos da 
seca. Destaca-se aqui a importância deste programa no âmbito do MZPAS, pois sua 
área objeto de estudo encontra-se na região semiárida, afetada diretamente pelos 
efeitos da desertificação. 

Construído com base nos mesmos eixos temáticos do programa federal PAN-Brasil, o 
PAE/RN apresenta propostas e ações estabelecidas em um processo participativo 

 
11 Informações disponíveis no PAE/RN. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/gestao_territorial/desertificacao/programas_estaduais/PAE_RN_Versao%20fin
al.pdf. Acesso em: 04/11/2018. 
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entre os diversos atores sociais, bem como recomendações, estratégias e proposições 
para a continuidade das articulações institucionais e parcerias construídas para a 
etapa de implementação. 

Assim como proposto para o programa de nível federal, no PAE/RN também podemos 
considerar um diálogo do programa com o MZPAS através de todas as diretrizes que 
englobam as zonas de recuperação, conservação e preservação dos serviços 
ecossistêmicos, além das diretrizes específicas: 

Para zonas de consolidação com usos agropecuários: 

• Adequar ambientalmente o uso e manejo das áreas com uso agrícola 
consolidado voltado ao desenvolvimento econômico e social; 

• Desenvolver tecnologias produtivas que minimizem impactos e aumentem 
capacidade produtiva; 

• Fomento ao uso de boas práticas agrícolas adaptadas as condições locais. 

Para zonas de expansão com usos agropecuários: 

• Desenvolver clusters verdes visando a produção sustentável, agroecológica e 
biotecnológica; 

• Difundir informações orientativas aos pequenos e médios produtores no acesso 
a recursos financeiros e crédito para ampliação de suas atividades de forma 
sustentável 

• Fortalecer a agricultura familiar com ênfase na agroecologia, pecuária intensiva 
e manejo florestal. 

O diálogo entre os dois instrumentos é facilitado pelo fato de ambos os estudos 
estarem sob o domínio técnico da SEMARH, que fará uso do MZPAS para definir 
ações de planejamento no território potiguar da Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-
Açu. 

Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Outro instrumento de relevância ímpar é a revisão e atualização do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte (PERH-RN), originalmente 
publicado em 1999, contratado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos (SEMARH). O Plano ainda se encontra em elaboração, e trará 
especial atenção ao aumento das demandas hídricas ocorridas e à chegada das 
águas oriundas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), como fora 
tratado em detalhes no Produto 07 – Versão preliminar da proposta técnica do 
MZPAS. 

Um dos principais objetivos da revisão e atualização do PERH-RN é o delineamento 
de planos, programas e ações dirigidos ao aproveitamento, ao controle, à preservação 
e à conservação dos recursos hídricos. Esse arcabouço de planejamento deve estar 
alinhado às propostas de ordenamento territorial trazidas pelo MZPAS, compondo um 
rol de diretrizes complementares que suscita o firme caminhar rumo à 
sustentabilidade. 
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Projeto Caatinga Potiguar 

O projeto Caatinga Potiguar, desenvolvido pela Wildlife Conservation Society e pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) tem como objetivo central a 
promoção do estabelecimento de novas unidades de conservação na caatinga 
potiguar.  

Entre os objetivos específicos do programa, o que tem uma relação mais direta e 
próxima ao macrozoneamento, é o que trata da seleção das principais áreas 
prioritárias para criação de novas Unidades de Conservação na Caatinga potiguar, que 
está diretamente ligada com todas as diretrizes propostas pelo MZPAS para as zonas 
de conservação, recuperação e preservação das áreas importantes para 
biodiversidade ou com alta fragilidade ambiental. 

Os demais objetivos específicos do projeto são: aumentar o nível de conhecimento 
sobre a biodiversidade das áreas prioritárias através de levantamentos de campo; 
compreender como os atores sociais utilizam os recursos providos pela biodiversidade 
potiguar e como eles responderiam às ações de conservação através de 
mapeamentos participativos e análises socioecológicas; promover a divulgação da 
importância da biodiversidade da Caatinga potiguar e da urgência das ações de 
conservação para a sua manutenção para gerações futuras; e estabelecer parcerias e 
estimular a criação de mecanismos inovadores que promovam o estabelecimento de 
ações de conservação da biodiversidade nas Áreas Prioritárias. 

4.1.1.3. Recomendações de políticas públicas agregadoras de diretrizes 

4.1.1.3.1. Ampliar as Unidades de Conservação da Natureza 

O reconhecimento do alto valor intrínseco dos serviços ecossistêmicos fundamenta, de 
forma inequívoca, a urgência de se ampliar as unidades de conservação em número e 
extensão territorial na porção potiguar da Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu. As 
Unidades de Conservação da Natureza, áreas cujos territórios são protegidos sob este 
título, somadas às áreas de proteção privadas - compostas, por sua vez, das Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e reservas legais (RL) -, são responsáveis por 
garantir a continuidade dos serviços ecossistêmicos sob o impacto das dinâmicas de 
desmatamento e degradação ambiental imposto pelas atividades econômicas. 

Conforme fora apresentado e articulado nos demais produtos dessa consultoria (em 
especial no Produto 04 – Documento Síntese e 1º Caderno de Trabalho e no Produto 
07 – Versão preliminar da proposta técnica do MZPAS), a quantidade de Unidades de 
Conservação atual é baixa e pouco representativa; enquanto que as áreas 
ambientalmente frágeis, propensas à desertificação e aos efeitos deletérios da 
mudança do clima são abrangentes. 

Para subsidiar a criação de novas áreas destinadas as garantias de prestação dos 
serviços ecossistêmicos, parece ser imprescindível uma campanha de esclarecimento, 
capitaneada pelo Estado, de informação ao público a respeito dos benefícios 
prestados pelas unidades de conservação. 

Nota-se relevante observar que já existem estruturas administrativas prontas para 
receber e coordenar os esforços de ampliação das Unidades de Conservação da 
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Natureza. Afinal, há um programa, o Programa de Fomento à Criação de unidades de 
Conservação Municipal, que tem como público alvo os Gestores Ambientais 
municipais e é coordenado pelo IDEMA em uma parceria entre o NAGAM (Núcleo de 
Apoio à Gestão Ambiental Municipal) e o NUC (Núcleo de Gestão de Unidades de 
Conservação). O Programa e desenvolve atividades de orientação a respeito da 
identificação e caracterização de áreas com relevantes potencial ambiental para a 
criação de Unidade de Conservação, e pode e deve fazer amplo uso das áreas 
identificadas neste instrumento de ordenamento territorial.  

Ressalta-se que as áreas descritas anteriormente como “Prioridade para ações de 
conservação (criação de UC) com baixo conflito” perfazem uma primeira aproximação 
das zonas de suporte ambiental voltado à conservação onde há uma combinação 
entre alta qualidade ambiental, pois na cena atual se verifica abundância de vegetação 
nativa; e onde os cenários demonstram haver baixa pressão econômica. São zonas 
onde se tem as maiores chances de implementação de ações de conservação, tal 
como a criação de UC, pois a qualidade é alta e deve haver pouco conflito para a 
conservação. 

Além do envolvimento das secretarias de estado, a campanha de conscientização 
deverá mobilizar a sociedade como um todo, contando com o conhecimento científico 
das universidades e centros de pesquisa, a militância das organizações sociais de 
interesse difuso e com a capilaridade representativa do Comitê de Bacia Hidrográfica, 
cujos objetivos, estabelecidos nos Planos de Bacia, convergem para iniciativas desta 
natureza. 

A partir deste processo de mobilização e conscientização, as instituições poderão 
aderir ao programa de fomento para avaliar as condições específicas das sub-bacias 
para a identificação de áreas prioritárias e das urgências de ações de proteção e 
recuperação, para criação de novas áreas destinadas aos serviços ecossistêmicos. A 
elaboração de um projeto de lei a respeito do tema deverá ser uma consequência 
natural do processo descrito. 

4.1.1.3.2. Estabelecer esquema de Pagamento por Serviços Ambientais Hídricos na 
Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu 

Infraestrutura natural é a recente denominação que descreve ecossistemas naturais 
em suas funções de provisão de benefícios diretos e indiretos para os seres humanos, 
da mesma forma que objetivam grandes estruturas de engenharia construída 
(denominadas popularmente como infraestrutura cinza, tais como sistemas de macro e 
microdrenagem, piscinões, diques, estações de tratamento e outros). 

As áreas de vegetação nativa são um componente importante da proteção das bacias 
hidrográficas, pois mantêm a estabilidade do solo e a qualidade da água, aumentam a 
eficiência do uso de nutrientes e água e estabilizam o ciclo hidrológico. A utilização da 
infraestrutura natural, que repõe, conserva e restaura as matas nativas, é uma 
estratégia que pode contribuir nesse processo de forma direta e eficiente. 

A infraestrutura natural – áreas de preservação permanente no entorno das nascentes 
e dos cursos d’água – que afeta os recursos hídricos ocorre principalmente em zonas 
ripárias, em encostas íngremes, em topos de morro e em áreas de recarga de 
aquíferos. Mais especificamente, tem-se: (i) presença de áreas de preservação 
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permanente ao longo dos cursos d’água, com extensão, largura e qualidade 
adequados; (ii) presença de áreas de várzea livres de ocupação, com extensão, 
largura e qualidade biótica adequados; (iii) presença de vegetação nativa saudável e 
com sub-bosque (camada de serapilheira) bem desenvolvido; e (iv) adoção contínua 
de práticas adequadas de gestão do solo agrícola, como o manejo sem queima e sem 
a retirada de elementos arbóreos. 

Os serviços ecossistêmicos de cunho hidrológico que são providos pela infraestrutura 
natural podem, grosso modo, ser divididos em dois grandes grupos, sendo que o 
primeiro deles advém da retenção de sedimentos e nutrientes (que, em volumes 
inadequados, se tornam cargas poluidoras); o segundo da regularização de vazões. O 
primeiro grupo é bastante aderente à realidade da BHPA e é explanado na sequência. 

A retenção de sedimentos, inclusive matéria orgânica, e nutrientes, pela infraestrutura 
natural existente, durante o escoamento superficial e subsuperficial que arrasta os 
poluentes advindos principalmente das atividades agropecuárias, aumenta a qualidade 
da água que chega aos reservatórios. Inclusive, o aporte de patógenos diminui, assim 
como se reduzem as chances de aporte de excesso de nutrientes causadores de 
eutrofização, bem como de sedimentos que podem prejudicar a operação de Estações 
de Tratamento de Água – ETAs pelo aumento da turbidez da água. Ademais, a 
retenção de sedimentos pela infraestrutura natural previne a ocorrência de processos 
erosivos, e consequentemente, a não sedimentação de material particulado lixiviado 
nos cursos e corpos d'água, inibindo o assoreamento desses ambientes 

Inexistem, entretanto, soluções de engenharia efetivas no caso da poluição 
proveniente de fontes difusas, como é o caso dos solos degradados, áreas de 
pastagem e solos agrícolas que predominam no território da BHPA. As formas mais 
eficientes de diminuir estas cargas são por meio de intervenções de caráter extensivo, 
relacionadas ao ordenamento territorial que limite a atividade agropecuária às áreas 
ambientalmente mais aptas para tal, fora dos locais mais sensíveis das bacias 
hidrográficas, e assegure a manutenção ou recuperação da vegetação natural nestas 
últimas. Ou seja, é o MZPAS na prática. 

Outros três efeitos positivos ocorrem, sendo que um deles é de interesse direto para a 
BHPA: a melhoria no funcionamento da infraestrutura de barragens e de reservatórios. 
Afinal, quando o sedimento se acumula em reservatórios atrás de barragens, reduz a 
capacidade de retenção de água. Outros dois efeitos não são diretamente correlatos 
aos recursos hídricos, mas também se mostram relevantes (redução de movimentos 
de massa12 e aumento de biodiversidade). Especificamente sobre a biodiversidade, o 
dossel da floresta protege o solo da influência prejudicial da radiação solar e das 
chuvas. Como resultado, os solos florestais geralmente têm estrutura muito ampla e 
maiores concentrações de matéria orgânica e atividade faunística, melhorando assim 
o acesso aos nutrientes e à água no perfil mais profundo do solo pelas próprias 
árvores e outras espécies da flora. Trata-se de um benefício indiretamente vinculado 
aos recursos hídricos, mas que de forma geral mantém equilibrado o ecossistema. 

 
12 Para regiões com a presença de serras, morros e terrenos ondulados, quanto mais cobertos de 
vegetação, maior será a estabilidade de declive conferida pela rede de raízes de árvores bem 
desenvolvidas, que reduz o número de movimentos de massa e, consequentemente, a chance de eventos 
de deslizamento e escorregamento. 
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Propõe-se, então, a forma de se garantir a conservação e a recuperação da 
infraestrutura natural na BHPA: por meio do princípio provedor-recebedor, deve-se 
estabelecer esquema de pagamento por serviços ambientais (PSA). Os proprietários 
rurais que incorrem no custo da conservação (ao deixarem de utilizar suas terras para 
fins alternativos) podem ser compensados pelo seu custo de oportunidade. O valor 
desse pagamento deve se equiparar ao rendimento marginal da terra, que no caso da 
BHPA, não é alto. 

O estabelecimento de um amplo esquema de PSA na BHPA deve ter no ordenamento 
proposto pelo MZPAS sua base de informações, uma vez que sua finalidade é a de 
conservar e recuperar áreas estratégicas para os recursos hídricos, já identificadas no 
zoneamento como as zonas de “Recuperação e manejo de áreas de alta fragilidade 
ambiental e de alta importância para ambientes aquáticos”. Outro foco de atuação é 
nas áreas estabelecidas pela legislação ambiental, notadamente no tangente às áreas 
de preservação permanente e reservas legais, estabelecidas pela Lei Federal 
nº 12.651/2012 (Lei de Proteção à Vegetação Nativa - LPVN). 

Os pagamentos só podem ocorrer depois de estabelecida a estrutura legal necessária, 
que pode seguir modelos de sucesso como o Programa Produtor de Água da Agência 
Nacional de Águas (ANA). Os valores repassados aos produtores rurais que aderirem 
ao programa de PSA devem ser custeados pelos próprios usuários do recurso hídrico, 
como as companhias de abastecimento que utilizam das águas, os irrigantes e o setor 
industrial. Organizações com experiência no semiárido, componentes da rede ASA 
(Articulação do Semiárido), podem se aliar a organizações como The Nature 
Conservancy e Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que detêm 
experiência na estruturação de esquemas de PSA. 

4.1.1.3.3. Fomentar a cadeia econômica da recuperação da vegetação nativa, com 
ênfase em áreas de pastagens degradadas e aproveitamento econômico de 
madeira para lenha e outros produtos florestais não madeireiros 

A recuperação e o manejo da vegetação nativa de caatinga não são práticas comuns 
na BHPA. Não obstante, os produtos anteriores dessa consultoria deixam explícita a 
necessidade de se empreenderem amplas e tempestivas ações no sentido de 
restauração da vegetação nativa, coibindo as perdas de solo (processo de 
desertificação), aprimorando a qualidade e quantidade (via capacidade de reservação) 
das águas e mitigando alguns os efeitos deletérios das mudanças do clima. As 
recomendações anteriores vão no sentido de aumentar as áreas públicas e privadas 
de proteção à natureza, e esta segue a mesma lógica, porém com uma abordagem 
mercadológica de se fomentar a cadeia econômica da recuperação da vegetação 
nativa.  

Essa cadeia econômica é praticamente nula na BHPA, pois durante a execução do 
MZPAS não foram encontrados elementos-chave de sua existência, tais como viveiros 
comerciais de mudas nativas e projetos de recuperação da vegetação nativa. Ao 
contrário, a vegetação de caatinga que eventualmente se recupera, assim o faz por 
abandono, e não por medida deliberada de restauração. Um dos principais motivos 
para isso é a (praticamente) inexistente demanda por recuperação oriunda do diploma 
legal que deveria fomentá-la: a aplicação da Lei de Proteção à Vegetação Nativa é 
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morosa e ineficiente. Proprietários rurais não são estimulados a recuperarem suas 
áreas de preservação permanente e suas reservas legais, o que faz com que na 
melhor das hipóteses essas áreas sejam deixadas com a cobertura do solo vigente, 
mas quase nunca restauradas. O que se espera da LPVN é a aplicação dos Planos de 
Regularização Ambiental, que recaem sobre tutela do Governo do Estado e devem ser 
efetivamente aplicados. Nesse sentido, estão apostas diretrizes específicas no 
MZPAS13. 

Outra forma de se motivar a reposição florestal é fomentando aquela com fins 
econômicos - ou seja, quando a restauração ambiental traz, por meio do manejo 
sustentável de seus recursos naturais, retornos econômicos maiores do que aqueles 
que se esperaria ter pelo uso alternativo da terra. Isso se faz notório nas áreas de 
pastagem degradadas, que não são mais capazes de suportar rebanhos devido à 
perda de produtividade. Uma vez que dessas áreas se espera um baixíssimo retorno 
econômico, pode-se fomentar a recuperação florestal com vistas ao aproveitamento de 
frutos, madeira para lenha e outros produtos florestais não madeireiros.  

O manejo florestal sustentável da Caatinga, associado ao seu reflorestamento nativo, 
pode visar à produção de biomassa energética, mas não em sistema silvicultural 
tradicional com floresta homogênea de espécie exótica, mas sim como uma mímica do 
bioma original, com os estratos arbóreos, arbustivos e herbáceos, conseguidos por 
meio do plantio de mudas nativas diversificadas e sem espaçamento rígido, 
aproveitando-se as aberturas do arvoredo nativo para proteção. 

Estudos detalhados devem ser fomentados, contrapondo os custos e os benefícios da 
cadeia econômica da recuperação da vegetação nativa, permitindo identificar, ainda, 
quais os gargalos ao seu desenvolvimento que deverão ter apoio do estado para 
serem superados. Um desses gargalos, antevistos pela elaboração deste instrumento 
de ordenamento territorial, é quanto à disponibilidade de mudas nativas da caatinga, 
assim como a baixa disseminação de técnicas de restauração. 

Nota-se que o MZPAS fornece uma primeira aproximação para os locais onde essa 
ação deve ser realizada de forma prioritária. Anteriormente neste documento foram 
descritas as áreas demarcadas como “Prioridade para ações de incentivo econômico à 
restauração ambiental e de gestão de potencial conflito com expansão de atividades 
econômicas”. Trata-se de zonas de suporte ambiental onde há maior necessidade de 
aumento da qualidade ambiental, pois na cena atual se verifica uma insuficiente 
cobertura de vegetação nativa; concomitantemente, são as zonas onde os cenários 
demonstram haver alta pressão econômica. Essas zonas são prioritárias em sua 
necessidade de ações de restauração ambiental com incentivo econômico, pois há 
potencial conflito. 

A recuperação da vegetação natural em propriedades rurais, aliada ao 
desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis, será um fator que contribuirá 
para que mais produtores sejam sensibilizados para essa possibilidade. Ainda assim, 
um obstáculo a ser superado certamente será a viabilização financeira para a 
transição do sistema convencional para o sustentável, tendo em vista um público 

 
13 São elas: (i) Definir uma política e programa estadual de implementação da LPVN com estabelecimento 
de RL suficiente para proteção da biodiversidade; e (ii) Regulamentar e fomentar o uso dos instrumentos 
de compensação de reservas ambientais previstos na LPVN (PRA e CRA) (Lei nº 12.651/2012). 
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composto em sua maioria por agricultores de baixa renda e com limitado acesso a 
crédito. Essa dificuldade se verifica mesmo quando a intenção é acessar linhas de 
crédito voltadas a esse público-alvo, como o Programa de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF). 

Mesmo que o produtor esteja sensibilizado para a necessidade de recuperação da 
vegetação nativa de caatinga em sua propriedade, haverá a dificuldade de viabilização 
financeira, seja para a conversão para um sistema produtivo de baixo impacto, seja 
para a realização da recuperação sem fins econômicos. É importante que linhas de 
crédito diretamente relacionadas ao Plano Nacional de Recuperação da Vegetação 
Nativa (Planaveg)14, sejam desenvolvidas, divulgadas e disponibilizadas de maneira 
amigável para os produtores rurais, principalmente os familiares. 

Uma eventual forma de contornar a dificuldade de acesso à crédito é por meio de sua 
concessão mediante a coparticipação de associações ou cooperativas de produtores, 
por exemplo, como forma de dar ao sistema maiores garantias e ao mesmo tempo um 
alto grau de participação15. Outra forma de se suprir a necessidade de crédito é por 
meio da atuação articulada entre o Estado e o terceiro setor, com iniciativas que 
combinem a assistência e extensão técnica rural (ATER) com projetos que contribuam 
para o desenvolvimento da cadeia produtiva da recuperação nativa. O terceiro setor 
pode, também, realizar projetos de fortalecimento de iniciativas de restauração 
ecológica por meio de concessão própria de crédito, fortalecimento de negócios com 
frutíferas nativas, mel de abelhas nativas, produtos não madeireiros ou mesmo para 
madeira para lenha oriunda das áreas manejadas em recuperação, assim como 
podem partir para a incubação de propriedades-modelo ou planos de negócio que 
demonstrem a viabilidade econômica da recuperação da vegetação nativa de 
caatinga. 

4.1.1.3.4. Dar continuidade à inclusão produtiva dos estabelecimentos da agricultura 
familiar com foco no combate à desertificação e mitigação das mudanças do 
clima 

Conforme articulado nos cenários (Produto 07 – Versão preliminar da proposta técnica 
do MZPAS), a perspectiva de continuidade na inclusão produtiva dos 
estabelecimentos da agricultura familiar é de extrema importância para que haja 

 
14 O Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) é instrumento da Política Nacional 
de Recuperação da Vegetação Nativa - Proveg, instituída por meio do Decreto nº 8.972/2017, cujo 
objetivo é articular, integrar e promover políticas, programas e ações indutoras da recuperação de 
florestas e demais formas de vegetação nativa e de impulsionar a regularização ambiental das 
propriedades rurais brasileiras, nos termos da Lei nº 12.651/2012, em área total de, no mínimo, 12,5 
milhões de hectares, até 31 de dezembro de 2030. O bioma Caatinga participa com 4% dessa meta, ou 
seja, 500 mil ha a serem recuperados. O Planaveg é assinado pelos Ministros do Meio Ambiente, da 
Educação, da Agricultura Pecuária e Abastecimento e da Casa Civil da Presidência da República. Seu 
objetivo é o de ampliar e fortalecer políticas públicas, incentivos financeiros, mercados, tecnologias de 
recuperação, boas práticas agropecuárias e outras medidas necessárias à recuperação da vegetação 
nativa, principalmente em APP e RL, mas também em áreas degradadas com baixa produtividade 
agrícola. 
15 Sistema espelho ao que ocorre com a certificação de agricultura orgânica no Sistema Participativo de 
Garantia (SPG), onde há formação de grupos para apoio mútuo no processo tanto da certificação como 
na adequação das propriedades por meio de mutirões. Os produtos orgânicos precisam de selos de 
garantia para atestarem a natureza de seus produtos, sendo que esses podem ser emitidos por diferentes 
órgãos, como Organizações de Controle Social (OCS), Organismos Participativos de Avaliação da 
Conformidade (Opac) e empresas certificadoras, que são supervisionadas por entidades acreditadoras. 
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compatibilização entre a capacidade produtiva da ambiência em análise e os anseios 
de desenvolvimento humano. Afinal, quase a metade dos estabelecimentos 
agropecuários no estado têm área inferior a 5 ha, e há predominância de unidades de 
produção com até 10 hectares, que equivalem ao 60,3% do total de estabelecimentos 
(RN, 2016). 

Muito embora a permanência do homem no campo não está mais calcada, apenas, na 
produção primária; têm-se na dinamização da economia rural uma condição 
necessária para lograr a necessária elevação dos padrões de desenvolvimento 
humano e garantir a distribuição da riqueza. Segundo o estudo para o 
desenvolvimento de atividades produtivas agrícolas (RN, 2016), torna-se claro que o 
apoio à inovação tecnológica e extensão nas cadeias agrícolas, seus processos e sua 
organização territorial, ainda não é suficiente para alçar organização endógena e 
sistêmica à agricultura familiar16. Conclui-se, portanto, que intervenções externas, tais 
como as realizadas no âmbito no Projeto RN Sustentável, são muito necessárias. 
Projetos como o Balde Cheio demonstram, por sua vez, a boa capacidade de resposta 
da agricultura familiar quando fomentada da forma correta. 

Já se verifica um amplo conjunto de políticas, projetos e organismos voltados à 
agricultura familiar no estado do Rio Grande do Norte, dos quais se destacam a 
EMATER, a EMPARN e o IDIARN, além do SEBRAE, do SENAR, de ONGs e outras 
organizações da sociedade civil (a exemplo do Projeto Dom Helder Câmara), e de 
cooperativas. O setor público (federal e estadual) também promove programas de 
fomento à produção agropecuária (como o Plano Safra da Agricultura Familiar e 
Seguro da Agricultura Familiar), à produção agroindustrial (como o Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Industrial, a Política de Garantia de Preços Mínimos, o Programa 
do Leite, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de 
Alimentos) e ao cooperativismo da agricultura familiar (Programa Estadual de 
Fortalecimento do Cooperativismo e Associativismo Solidário da Agricultura Familiar 
do Rio Grande do Norte17). 

A perspectiva de continuidade na inclusão produtiva dos estabelecimentos da 
agricultura familiar deve pressupor a continuidade da assistência técnica e extensão 
rural de forma qualificada e devidamente estruturada. Recomenda-se que haja: 

• Adequação de equipamentos, de dimensionamento hidráulico e de práticas de 
manejo, utilização e avaliação dos sistemas de irrigação pertencentes a 
pequenos irrigantes. A pequena irrigação familiar, que se entende ser aquela 
que envolve pequenas superfícies irrigadas, da ordem de 0,5 ha a 2 ha, torna 
mais produtivas as terras semiáridas secas, mas deve ser bem-planejada para 
que não se constitua em fator de desertificação, pela salinização das terras 
cultivadas em regime de irrigação; 

• Adequação de agroindústrias familiares e comunitárias às regras de vigilância 
sanitária, permitindo a conquista de selos de inspeção que são, por sua vez, 
essenciais à comercialização dos produtos de maior valor agregado; 

 
16 O referido estudo (RN, 2016) denota que os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento para sistemas da 
agricultura familiar (multifuncionais) são insignificantes em relação aos sistemas de produção de monoculturas. 
17 Estabelecido pelo decreto estadual nº 29.401, de 23 de dezembro de 2019. 
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• Aprimoramento e difusão do uso da silagem e da fenação, técnicas essenciais 
para: garantir a estabilidade da produção dos rebanhos nos períodos de 
estiagem; garantir a adequação dos rebanhos à capacidade de suporte das 
propriedades; e aumentar de forma sustentável a capacidade de carga animal; 

• Aprimoramento e difusão do manejo florestal da Caatinga de forma a fazer uso 
de material lenhoso para fins energéticos sem com isso afetar a manutenção 
da vegetação nativa e seus estágios sucessionais, conforme recomendação de 
fomentar a cadeia econômica da recuperação da vegetação nativa e conforme 
o incentivo à adoção de exploração florestal sustentável aos moldes 
estabelecidos pela Lei Complementar Estadual nº 272/2004; e 

• Fomento à instalação de estratégias de pequena escala para a reservação das 
águas de chuva na escala da propriedade e/ou de pequenos grupos 
comunitários, tais como as cisternas-calçadão e as barraginhas (barragens 
subterrâneas nas aluviões dos rios, principalmente no embasamento cristalino). 

Esse contexto mostra-se de acordo com às necessidades impostas pela redução do 
tamanho das unidades familiares no semiárido e também às proposições de 
convivência com a semiaridez. Dessa forma, as atividades agropecuárias podem 
passar a respeitar os limites do ambiente, aproveitando os potenciais de cada local 
sem sobrecarregá-los, como reza o MZPAS. 

4.1.1.3.5. Inventariar as atividades potencialmente poluidoras e fomentar 
padronização de boas práticas via acordos setoriais 

Há uma intrínseca necessidade de se conhecer e fiscalizar as atividades 
desenvolvidas na BHPA que detenham potencial poluidor, com destaque para as 
minerações, indústrias de transformação, aquicultura, cerâmicas e matadouros, com o 
objetivo de reduzir a degradação ambiental decorrente das atuais práticas.  

O que se recomenda, portanto, é a atualização de um inventário das atividades, 
conduzidas por mutirões de cadastramento e de sistematização sobre processos e 
práticas produtivas para que se tenha uma ampla noção dos efeitos poluidores 
agregados e também das melhores práticas realizadas setorialmente. A ação não 
detém fins de licenciamento, mas sim de regularização das mesmas do ponto de vista 
da gestão ambiental, premiando as melhores práticas e fornecendo subsídios e/ou 
linha de crédito facilitadas para que as demais firmas possam seguir os bons padrões. 

A introdução de boas práticas deve estar relacionada a: 

• Gestão e destinação de resíduos sólidos; 
• Uso de água (redução do volume utilizado no processo produtivo - eficiência - e 

reuso); 
• Efluentes (tratamento adequado antes do lançamento e reúso), principalmente 

para processos industriais e matadouros e também esgotos urbanos; 
• Uso de recursos naturais (eliminação da madeira nativa sem origem de áreas 

de manejo nos fornos de ceramistas, com substituição gradual por madeira 
plantada ou outras biomassas sustentáveis ou por lenha oriunda de áreas de 
manejo florestal); 

• Redução do uso de substâncias químicas nos processos produtivo; 
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• Redução dos impactos causados à paisagem (por exemplo, pela extração de 
barro para a confecção de artefatos cerâmicos, pelo descarte de rejeitos da 
mineração e outros). 

Todas as atividades potencialmente poluidoras aqui citadas têm potencial para 
melhorias, com redução dos impactos causados sobre o ambiente e também aos 
corpos d’água, que eventualmente chegam nos reservatórios. O estímulo à mudança 
por meio de realização de inventário das atividades e um programa de reputação (com 
disponibilização de assessoria técnica para identificação dos pontos de melhoria, 
elaboração de plano de ação e orientação para os encaminhamentos técnicos), com 
monitoramento e fiscalização, são necessários para o sucesso da ação. 

As instituições de ensino superior que se localizam no território, em especial aquelas 
com cursos e programas afins aos setores industriais mencionados, detém extrema 
afinidade à essa recomendação, pois podem realizar diversas dessas atividades como 
parte dos requerimentos dos cursos, trazendo para aplicações reais as situações 
estudadas na academia e promovendo, assim, uma rica troca em que todos são 
beneficiados. Pode-se vislumbrar, por exemplo, a estruturação de um banco de dados 
com localização das atividades, perfil da atividade potencialmente poluidora e dados 
específicos referentes à gestão ambiental e ao plano de adequação. 

4.1.1.3.6. Ampliar e incrementar ações de gestão ambiental municipal compartilhada 

A recomendação anterior deixa claro que a capacidade de fiscalização e controle 
ambiental depreendida pelo Governo do Estado é limitada pela própria estrutura da 
descentralização administrativa e divisão de competências. Atividades de pequeno 
porte e de escala municipal devem autorizadas, geridas e fiscalizadas pelos poderes 
públicos municipais. Eis que, conforme identificado pelo presente estudo, o território 
em questão é formado por diversos municípios de pequeno porte que têm, em sua 
maior fração, o setor público como principal força motriz econômica. 

Os municípios, no entanto, têm enfrentado dificuldades na operação das suas funções 
ambientais, valendo destacar a multiplicidade de assuntos nos quais o menor dos 
entes federativos deve atuar (além de meio ambiente: saúde, educação, segurança, 
saneamento etc.) e a dificuldade de sustentabilidade das contas públicas. O poder 
público municipal se torna, assim, assoberbado por responsabilidades de gestão 
territorial e ambiental, sem ter recursos humanos e contrapartidas financeiras para 
tanto. Tais aspectos fragilizam, sobremaneira, a implantação do MZPAS e a adesão às 
diretrizes propostas. 

Um reconhecimento do Governo do Estado para essa situação se faz notar pela 
existência do Núcleo de Apoio à Gestão Ambiental dos municípios do RN (NAGAM), 
do IDEMA, que visa justamente reduzir a assimetria de informações e de práticas 
entre o Estado e seus municípios18. Eis que o NAGAM precisa ser reforçado e 

 
18 O referido Núcleo é responsável pelos programas, sendo o primeiro deles voltado ao Apoio à Gestão 
Ambiental dos Municípios do Rio Grande do Norte (Proagam). Tem como principal objetivo contribuir para 
o fortalecimento das estruturas responsáveis pela gestão ambiental local (órgãos, conselhos e fundos de 
meio ambiente) no Estado. A proposta do PROAGAM é somar esforços com os municípios no processo 
de criação e/ou implantação dos seus Sistemas Municipais de Meio Ambiente (SISMUMAs), constituídos 
pelos órgãos, executores da política ambiental local, os conselhos de meio ambiente, instrumentos 
fundamentais de controle social e os fundos de meio ambiente, responsáveis pelo suporte financeiro à 
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ampliado como programa de estruturação da gestão ambiental a nível municipal que 
envolve mais recursos materiais e humanos, avançando no auxílio à capacitação. O 
Governo do Estado se torna a instância ideal para fornecer aos municípios sistemas 
de gestão estruturados e unificados, por exemplo. O fomento à ação consorciada por 
parte dos municípios é também uma função que pode ser assumida pelo Estado de 
forma proativa e com envolvimento de instâncias financiadoras e estruturadoras. 

Nesse contexto, sugere-se aqui a ampliação e reforço às ações do NAGAM, 
continuando a promoção de capacitação e espaços de discussão para os gestores 
ambientais municipais da bacia, fazendo uso dos resultados do MZPAS e também na 
continuidade das adequações das questões de operacionalização de instrumentos da 
política de meio ambiente, sua interface com outras políticas setoriais (como 
saneamento, saúde e habitação) e o acesso a recursos para a gestão municipal. 

Adicionalmente, para se aprimorar a capacidade de gestão ambiental a nível municipal 
e promover a adoção ampla do MZPAS, com replicação e detalhamento de diretrizes e 
zonas a nível local, as seguintes ações podem ser executadas: (i) estabelecimento de 
portais de informação sobre o MZPAS e informações ambientais e de recursos 
hídricos; (ii) estabelecimento de um núcleo de apoio aos municípios em estilo de rede 
mediante parceria com Instituições de Ensino Superior, aproximando os técnicos dos 
governos locais aos do Governo do Estado e à academia; (iii) orientação para a 
possível formação de consórcios intermunicipais para temas que vão desde resíduos 
sólidos até estruturas compartilhadas para a gestão ambiental (conforme as 
prerrogativas da Lei Federal nº 11.107/2005 que dispõe sobre normas gerais de 
contratação de consórcios públicos e dá outras providências). 

4.1.1.3.7. Investir na difusão de tecnologias alternativas para coleta e tratamento de 
efluentes domésticos 

A maior fração dos municípios componentes da BHPA são pequenos e 
eminentemente rurais que ainda detém níveis muito baixos de coleta e tratamento de 
efluentes, o que fragiliza a saúde pública e implica em perda de qualidade dos já 
escassos recursos hídricos. Recomenda-se, então, investir na difusão de tecnologias 
alternativas para coleta e tratamento de efluentes domésticos. O intuito das 
tecnologias alternativas é permitir que municípios com poucos recursos financeiros, 
pouca mão-de-obra especializada e baixo adensamento populacional, consigam 
mesmo assim implantar coleta e tratamento de efluentes domésticos. 

Uma alternativa para solucionar esta difícil equação nas sedes urbanas os pequenos 
municípios é o investimento na difusão de tecnologias alternativas de tratamento do 
esgoto sanitário, realizado por meio de sistemas simplificados que, diferentemente das 
ETE convencionais, requerem menor consumo de energia, menor custo de 
implantação e operação, mão de obra menos especializada, porém mantendo a 
mesma eficiência na coleta e tratamento do esgoto. São exemplos de sistemas 
simplificados o tratamento de esgoto doméstico em lagoas artificiais de estabilização e 
maturação, a fossa séptica seguida por filtro, o reator anaeróbio de manta de lodo 

 
gestão municipal, a partir de quatro eixos de atuação: 01- Apoio à Criação e/ou Implementação dos 
Sistemas Municipais de Meio Ambiente (SISMUMAs); 02 - Planejamento Ambiental Municipal; 03 - 
Capacitação de Recursos Humanos e 04 - Banco de Dados do SISMUMA/RN. O segundo programa é o 
de Fomento à Criação de Unidades de Conservação Municipal. 
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seguido por filtro biológico percolador, filtro anaeróbio ou lagos de polimento, além da 
aplicação superficial no solo.  

De forma análoga, para o meio rural também se faz necessário aprimorar a situação 
de tratamento de efluentes domésticos. Ainda que, de maneira geral, a geração destes 
nas áreas rurais seja menor e mais dispersa se comparada com a área urbana, 
também pode ser considerada como fonte poluidora quando se tem a carga lançada 
nos cursos d’água ou no subsolo sem nenhum tipo de tratamento. Sabe-se que nas 
localidades rurais e populações difusas, não há rede coletora de esgotos, o que faz 
com que muitas famílias recorram a alternativas inadequadas para o tratamento de 
seus efluentes, como, por exemplo, o uso de fossas rudimentares. 

Diante deste cenário e levando em consideração a baixa capacidade financeira da 
maior parte dos municípios inseridos na BHPA, torna-se recomendável o investimento 
na difusão de tecnologias alternativas de baixo custo, eficientes e tecnicamente 
simples de serem executadas para o tratamento de esgoto em localidades rurais e 
populações difusas. A seguir são apresentadas algumas destas alternativas 
tecnológicas que poderão ser aplicadas nos municípios da bacia, de acordo coma 
realidade apresentada em cada um deles: 

• Fossa Séptica Biodigestora que produz, com tecnologia simplificada, adubo 
natural líquido, sem odor desagradável e ausente de microrganismos 
patogênicos ou nocivos à saúde humana e ao meio ambiente; 

• Bacia de Evapotranspiração: Tecnologia proposta por permacultores que 
consiste em um sistema plantado, em que ocorre a decomposição anaeróbia 
da matéria orgânica, mineralização e absorção dos nutrientes e da água pelas 
raízes de espécies com crescimento rápido com alta absorção de água, como 
bananeiras, mamoeiros e taiobas; 

• Banheiro Seco: Alternativa simples e de baixo custo, que transforma dejetos 
humanos, papel higiênico e serragem em composto orgânico. 

Além de ampliar os índices de coleta e tratamento de esgoto nas áreas urbana e rural, 
obtém-se redução da quantidade de carga remanescente lançada nos corpos d’água, 
das chances de contaminação do lençol freático devido à disposição incorreta dos 
efluentes e a propagação de doenças de veiculação hídrica. Efluentes tratados, 
ademais, podem ser utilizados para fertirrigação, garantindo o retorno produtivo das 
águas residuárias.  

Um dos desafios que devem ser superados diz respeito à capacidade técnica, uma 
vez que para a difusão destas novas tecnologias é necessário conhecimento prévio 
das mesmas. Outra dificuldade antevista quanto à adesão dos domicílios à rede 
coletora e à cobrança pelo serviço prestado, apesar dessas técnicas serem menos 
dispendiosas. 

4.1.1.3.8. Estruturar programa de Gestão Participativa da Pesca nos reservatórios da 
BHPA 

Identificou-se que a atividade da pesca já comandou maior expressão em termos de 
geração de renda e de fonte proteica para as populações que vivem nas cercanias dos 
diversos reservatórios da BHPA. A atividade, não obstante, sofreu um declínio por 
uma combinação de fatores, sendo que um deles foi certamente a longa crise hídrica 
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que se iniciou em 2012 e até hoje traz reflexos na reservação local. Não obstante a 
crise, houve também uma paulatina deterioração da qualidade ambiental, seja pela 
poluição das águas por efluentes (industriais, domésticos e difusos), pelo aporte de 
sedimentos (pelas atividades agropecuárias ou de extração de areia para as 
cerâmicas), pela perda de capacidade de reservação pelo assoreamento ou mesmo 
pela sobrepesca que pode ter ocorrido nas épocas de abundância hídrica. Há, 
notoriamente, um grande desconhecimento sobre o comportamento ecológico das 
espécies de interesse e da capacidade de suporte e de produção dos principais 
reservatórios. 

Atualmente, é difícil encontrar moradores da BHPA que mantenham a pesca como 
atividade de subsistência principal, sendo que as associações de pescadores, em 
geral, têm perdido expressão e associados, fora dos interesses pelo seguro-defeso. 
Enquanto as fontes de poluição e degradação são exógenas à própria atividade 
pesqueira, a possível ocorrência de sobrepesca e falta de organização para o 
aproveitamento sustentável desse recurso que é em tese renovável, é endógena; ao 
se endereçar a gestão do recurso de forma a maximizar a atividade - compatibilizando 
os esforços da pesca artesanal de forma a maximizar os estoques e os ganhos 
econômicos - pode-se ter resultados positivos tanto no quesito ecológico quanto 
econômico. 

De acordo com Aquino (2007, apud Oviedo et al., 2015), que avaliou 35 acordos de 
pesca implementados no estado do Amazonas de 1995 a 2006, uma amostra de 214 
pescadores envolvidos respondeu que a gestão participativa melhorou (60%), os 
conflitos foram reduzidos (58%), e a produtividade da pesca aumentou (72%). No 
entanto, 71% responderam que o patrulhamento e a aplicação de sanções eram 
inexistentes ou ineficientes. Segundo Agrawal et al. (2013, apud Oviedo op. cit.), ao 
incorporar os usuários dos recursos naturais, a gestão participativa é tida como a 
forma mais eficiente para a resolução de muitos problemas associados ao modelo 
científico tradicional de gestão de pesca. Mediante a estruturação de uma rede de 
gestão apropriada, um grupo pequeno pode usar sustentavelmente um recurso de 
propriedade comum, de acordo com as observações empíricas de Ostrom (1990). 

Adicionalmente, o estabelecimento de uma rede de pescadores articulados pode servir 
de base de informação para a qualidade e para o estado das águas reservadas da 
BHPA. A implantação de um sistema de monitoramento comunitário dos recursos 
pesqueiros pode ser realizada via aplicativos de telefones que permitam registrar 
dados da localização e informações de pesca e do ambiente e compartilhá-los, com os 
demais participantes e com os órgãos de controle. Deve-se enfocar: 

• A construção de um sistema de informações sobre a pesca, abrangendo os 
pescadores e associações de pescadores, as espécies pescadas, o volume 
desembarcado, o esforço desprendido na captura e os equipamentos 
utilizados; 

• Estabelecer, de forma comunitária, decisões explícitas e coordenadas de 
estabelecimento de cotas de pesca, regulações de esforço e de equipamentos 
para cada reservatório principal com a atividade; 
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• Estabelecer uma rede descentralizada de monitoramento da qualidade 
ambiental dos reservatórios, por meio dos integrantes do esquema de gestão 
participativa.  

Quando comparados com sistemas convencionais de gestão, os sistemas 
participativos tendem a ter custos de oportunidade bastante elevados, do ponto de 
vista dos usuários - que devem participar ativamente do processo de gestão, 
comparecer às reuniões, criar regras, manter uma infraestrutura mínima e também 
exercer funções de fiscalização. Outro desafio, quiçá o maior deles, é o controle de 
violações ou o uso inadequado por “forasteiros” que usufruem dos recursos sem 
partilhar das regras de controle. Um sistema de gestão participativo, ademais, leva 
tempo para ser implementado e aperfeiçoado. Não obstante as desvantagens apenas 
citadas, trata-se de um sistema que confere à prática da pesca a legitimidade de 
gestão inerente ao recurso. Afinal, em um sistema de livre acesso ao recurso 
pesqueiro, como é atualmente, o incentivo de um pescador é sempre o de retirar tudo 
o que é possível, pois se não o fizer, outros farão. O sistema participativo da pesca 
pode ser o pontapé inicial para acréscimos de renda via a utilização de um recurso 
natural pouco aproveitado e estudado, e que em nada compete com outros recursos 
naturais da ambiência. 

4.1.1.4. Da atuação governamental integrada no nível estadual 

Considerando-se as inúmeras políticas públicas incidentes sobre a área de estudo, o 
MZPAS precisa de uma articulação institucional para se viabilizar. De modo a 
promover uma adequada integração da máquina pública, sugere-se a criação de uma 
Comissão para a implantação do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia 
Hidrográfica do Piranhas Açu, integrada por representantes das  instituições estaduais 
que viabilizam as mencionadas políticas públicas, sob a coordenação da SEMARH, a 
quem compete a gestão das políticas de meio ambiente e recursos hídricos, com as 
seguintes atribuições: 

I. estabelecer metas de curto, médio e longo prazos para implantar o 
Macrozoneamento; 

II. estabelecer indicadores de desempenho para aferir o grau de implementação 
das metas; 

III. apoiar tecnicamente os municípios que integram a porção potiguar da  bacia 
hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, no sentido de incorporar as diretrizes do 
MZPA no nível local; 

IV. capacitar as instituições públicas e privadas com vistas à viabilização das 
diretrizes, fomento e estímulo previstas no MZPAS; 

V. identificar e capacitar os atores de interesse quanto à utilização do banco de 
dados, de modo a subsidiarem tecnicamente as suas ações; 

VI. reunir informações para subsidiar a entidade executora do SISEMA na 
elaboração do  Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, nos termos 
estabelecidos no art. 13 da Lei Complementar nº 272, de 23 de março de 2004. 

Considerando que a gestão da bacia hidrográfica do Piranhas-Açu envolve a União, 
dois estados e 45 municípios, a coordenação das ações dessa Comissão deverá fazer 
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a articulação necessária com esses entes federados, no sentido de viabilizar as 
diretrizes estabelecidas no MZPAS.  

 Do ponto de vista institucional, o estado conta com dois sistemas integrados de 
gestão: Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA) e o Sistema Integrado de 
Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH), cujas instituições que os integram deverão 
atuar para a implementação do MZPAS, de acordo com competências estabelecidas 
pela Lei Complementar nº 272/2004 e Lei nº 6.908/96, que os instituíram.   

Como todo instrumento de planejamento, o Macrozoneamento Ecológico-Econômico 
da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu deve ser revisto periodicamente, de modo a 
contemplar adequadamente a dinâmica que se opera em seu território, sempre em 
consonância com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Estadual de Meio 
Ambiente, o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu, 
Plano Estadual de Recursos Hídricos, Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e 
Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual. Essas alterações podem se dar em 
relação aos limites das zonas, bem como à inserção ou alteração de alguma diretriz. 
Nesse sentido, e de modo a viabilizar o princípio da participação social, propõe-se 
sejam ouvidos os seguintes colegiados que integram a máquina pública estadual: 

I. do Conselho Estadual de Meio Ambiente; 
II. do Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

III. do Comitê de Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu; 
IV. dos Comitês das sub-bacias hidrográficas do rio Piranhas-Açu; 
V. outros que integram a Administração Pública Estadual, a serem identificados 

por instrumento legal adequado. 

Pela importância do Macrozoneamento e pelas questões técnicas que enseja, o 
Governo do Estado poderá buscar parcerias e acordos de cooperação com as 
instituições de ensino e pesquisa, para o desenvolvimento de estudos que 
proporcionem a sua implantação. Os demais entes colaboradores do SISEMA terão 
papel de apoio à implementação do MZPAS. 

4.1.1.5. Recomendações específicas para o Licenciamento Ambiental 

Ainda que se tenha mencionado a interface do MZPAS com alguns instrumentos 
gerenciais, não se pode negar que, um deles, merece uma integração mais estreita. 
Trata-se a interface do banco de dados gerados pelo MZPAS, com os instrumentos de 
controle, a exemplo do licenciamento ambiental, da outorga de direito de uso da água, 
autorização de supressão da vegetação.  

Ainda que o mapeamento tenha sido elaborado na escala 1:250.000, portanto em 
escala regional, há que se destacar que o banco de dados permitirá localizar, com 
precisão, a localização dos empreendimentos a serem licenciados/outorgados em 
qualquer das esferas federal, estadual e municipal, permitindo saber em que zona se 
inserem e, consequentemente, que diretrizes serão levadas em consideração, quando 
da manifestação do Poder Público.  

Nesse contexto, os instrumentos de controle, em especial o licenciamento ambiental, 
recomenda-se o seguinte: 
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I. caso o empreendimento não se encontre no perfil traçado para a Zona, na qual 
pretende se implantar, o órgão ambiental deverá exigir estudos ambientais 
mais complexos, de modo a viabilizar os diversos usos, sem que sejam criados 
ou ampliados os conflitos pelo uso dos bens ambientais e hídricos; 

II. deverão ser exigidos estudos que permitam avaliar os efeitos cumulativos e 
sinérgicos decorrentes da ampliação ou instalação de empreendimentos em 
áreas de usos já consolidados ou com forte tendência à expansão. 

No que se refere especificamente às Zonas de Consolidação e Expansão de usos 
agropecuários e não agropecuários, que integram as Áreas de Produção do MZPAS 
(Zonas a, b, f, g), para efeito de licenciamento ambiental, devem ser observadas as 
seguintes diretrizes: 

I. não se prevê restrição ao perfil de atividades produtivas, desde que seja 
garantida a adequabilidade dessas atividades à legislação ambiental vigente;  

II. devem ser observados, pelo órgão licenciador, com estrito rigor, o controle dos 
níveis de poluição e de impactos ambientais decorrentes do empreendimento 
ou atividade; 

III. podem ser requeridos estudos adicionais que permitam aferir os possíveis 
impactos cumulativos causados pela poluição difusa, especialmente a hídrica;  

IV. podem ser licenciados os empreendimentos a partir de exigências conjuntas 
para empreendimentos afins, com o intuito de direcionar as compensações 
ambientais e os esforços de mitigação para benefícios mais amplos, que trarão 
mais ganho do que se fossem realizadas individualmente; 

V. as compensações ambientais decorrentes da instalação de empreendimentos 
de maior porte devem focar a constituição de corredores ecológicos na sua 
conectividade com as zonas que integram as Áreas de Suporte Ambiental. 

Considerando-se que a Área de Produção, onde se encontram as atividades 
socioeconômicas mais adensadas (consolidados ou em expansão), o órgão 
licenciador poderá elaborar guias, cartilhas ou outros instrumentos informativos, para 
orientar a adoção de boas práticas para a mitigação de impactos conhecidos das 
atividades agropecuárias, atentando-se para as sinergias que podem derivar da 
execução, em conjunto, dessas atividades. 

Em razão da questão hídrica - recurso natural bastante demandado pelas atividades 
econômicas do Estado, propõe-se que sejam identificadas, pelo órgão gestor dos 
recursos hídricos, as regiões de conflito pelo uso da água, de modo a dar maior 
segurança aos processos de licenciamento ambiental e de outorga de direito de uso 
da água, estabelecendo-se as devidas restrições quanto ao volume de água 
consumido pelos diversos usos, fato esse que irá facilitar a gestão compartilhada entre 
os seus usuários. 

Para as Áreas de Suporte Ambiental, integradas pelas Zonas de Recuperação e 
Conservação, (Zonas j, k, l, n e q), para efeito dos processos de licenciamento 
ambiental, propõe-se que sejam observadas as seguintes orientações: 

I. considerar o grau de restrição das áreas de fragilidade ambiental, mediante a 
exigência de estudos ambientais mais complexos, conforme descritos na Lei 
Complementar nº 272/2004, a exemplo do Estudo de Impacto Ambiental e seu 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), sempre que a atividade 
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proposta potencialize o risco de erosão do solo, a degradação ambiental e a 
contaminação dos ambientes aquáticos;  

II. admitir o desenvolvimento de empreendimentos e atividades: 
a) de extrativismo vegetal, desde que de baixo impacto, em consonância com 

a legislação vigente; 
b) de baixo potencial poluidor e com ganhos econômicos, a exemplo da 

instalação de aerogeradores, usinas fotovoltaicas, atividades 
agrosilvopastoris, como a integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF), 
dentre outras a serem identificadas em Resolução do Conselho Estadual do 
Meio Ambiente (CONEMA); 

c) da agricultura familiar, desde que, com o devido critério de adequação 
ambiental; 

d) da atividade pecuária de caprinos e bovinos, confinada, especialmente os 
rebanhos de leite, em pequena extensão.  

III. restringir as seguintes atividades, nessas Zonas: 
a) supressão de vegetação e atividades de cultivo em solos vulneráveis à 

erosão; 
b) atividade ou obra que potencialize o risco de erosão do solo, a degradação 

ambiental e a contaminação dos ambientes aquáticos;  
c) uso de agrotóxicos e adubos químicos; 
d) expansão de atividades de maior degradação dos serviços ecossistêmicos, 

sobretudo em regiões já identificadas como de maior índice de fragilidade 
ambiental e áreas de cabeceira e recargas de aquíferos; 

e) agricultura de larga escala de forrageiras, grama e fruticultura, que 
geralmente se encontram associadas à irrigação; 

f) pecuária intensiva de aves e suínos. 

Para as Áreas Institucionais, integradas pelas Zonas de Unidades de Conservação de 
Proteção Integral, de Conservação de Uso Sustentável e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural e Povos e Comunidades Tradicionais, que integram as (Zonas i, s, 
t), para efeito de licenciamento ambiental, devem ser observadas as restrições já 
estabelecidas nas normas que disciplinam essas matérias, que decorrem das 
disposições federais, estaduais e municipais referentes aos sistemas nacional e 
estadual de unidades de conservação da natureza, respectivamente instituídos pela 
Lei Federal nº 9.985/2000 e pela Lei Complementar Estadual n° 272/2004, bem como 
as disposições municipais referentes à matéria. 

Além disso, devem ser seguidas as disposições constitucionais, no tocante aos arts. 
215, 231 e o art. 68 dos Atos das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 
1988, disciplinados pelo Decreto Federal nº 6.040/2007, que instituiu a Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; e 
pelo Decreto Legislativo nº 143/2002, que ratificou a e Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), que trata dos direitos dos povos indígenas e tribais no 
mundo.  

Para que o licenciamento ambiental, e os demais instrumentos de gestão e controle 
ambiental e de recursos hídricos possam se viabilizar, de acordo com os ditames 
estabelecidos neste MZPAS (a exemplo da autorização de supressão da vegetação e 
de exploração sustentável de florestas nativas, outorga de direito de uso a água), em 
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todas as esferas administrativas (federal, estadual e municipal), há a necessidade de 
se ressaltar a importância do banco de dados gerados no processo de construção do 
MZPAS.  

Como forma de facilitar a divulgação e a inserção das diretrizes do MZPAS nas 
diversas políticas públicas, o banco de dados e os estudos que subsidiaram a 
elaboração deste Macrozoneamento devem estar disponíveis nas páginas dos órgãos 
estaduais de planejamento, de recursos hídricos, de meio ambiente, de saneamento 
básico, de habitação, das agências de fomento, de assistência técnica e extensão 
rural, de órgão gestores de políticas setoriais, a exemplo da indústria, mineração, 
agricultura, pecuária, aquicultura e turismo. Considerando-se que o banco de dados 
enseja a necessidade de capacitação para ser utilizado, devido às questões técnicas 
envolvidas, há a necessidade de habilitar as equipes das mencionadas instituições 
para que possam se apropriar da riqueza de informações que o banco de dados 
oferece.  

Nesse sentido, caberia à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (SEMARH), armazenar, integrar, gerenciar, atualizar e disponibilizar a base 
de dados gerada no âmbito do MZPAS, por meio da integração dos dados ao Sistema 
Georreferenciado Hídrico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (SIGHMA-RN), 
sendo que a capacitação poderia se dar por meio do IDEMA, que é a instituição que 
mais utilizará o referido sistema para efeito da análise e deferimento dos processos de 
licenciamento ambiental. 

Como forma de acompanhamento das metas de implementação do MZPAS, é 
importante ressaltar que elas sejam formalmente registradas por meio do Relatório de 
Qualidade do Meio Ambiente, instrumento previsto no art. 13 da Lei Complementar nº 
272, de 23 de março de 2004, onde poderão ser apresentados os indicadores que 
permitam aferir o avanço da  implementação do Macrozoneamento, ao longo do 
tempo. 
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5. MINUTA DO PROJETO DE LEI DO MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO-
ECONÔMICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PIRANHAS-AÇU, NO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

XXX Nº XXX, DE xx DE xxxx DE 2020. 

 

Institui o Macrozoneamento Ecológico-

Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas-

Açu, no Estado do Rio Grande do Norte, e dá 

outras providências 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 

 

FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta Lei institui o Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do 

Piranhas-Açu, estabelece seus objetivos, princípios e diretrizes segundo cada Zona, conforme 

as disposições e o mapeamento apresentado nos Anexos I a III desta Lei. 

 

Art. 2º O Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu 

busca assegurar a qualidade do meio ambiente, dos recursos hídricos, do solo e a conservação 

da biodiversidade, com vistas ao desenvolvimento sustentável e à melhoria das condições de 

vida da população, compatibilizando o desenvolvimento socioeconômico com a proteção e a 

conservação ambientais.  

Parágrafo único – O Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piranhas-Açu visa subsidiar a integração de políticas públicas, harmonizando as relações 

econômicas, sociais e ambientais com a gestão dos recursos hídricos e o ordenamento 

territorial no Estado do Rio Grande do Norte, conforme metodologia apresentada no Anexo I 

desta Lei.  

 

Art. 3º A unidade territorial de planejamento e de gestão adotada neste Macrozoneamento é 

a bacia hidrográfica, nos termos estabelecidos nas políticas nacional e estadual de recursos 

hídricos, instituídas, respectivamente, pela Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 

pela Lei Estadual nº 6.908, de 1º de julho de 1996. 
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Parágrafo único - O açude é elemento básico de planejamento e gestão dos recursos hídricos 

da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu, no Estado do Rio Grande do Norte.  

 

Art. 4º Integram a bacia hidrográfica do Piranhas-Açu, no estado do Rio Grande do Norte, os 

seguintes municípios: Acari, Açu, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Angicos, Bodó, Caicó, 

Campo Grande, Campo Redondo, Carnaúba dos Dantas, Carnaubais, Cerro Corá, Cruzeta, 

Currais Novos, Equador, Fernando Pedroza, Florânia, Ipanguaçu, Ipueira, Itajá, Jardim de 

Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Lajes, Macau, Ouro Branco, Paraú, Parelhas, 

Pedro Avelino, Pendências, Porto do Mangue, Santana do Matos, Santana do Seridó, São 

Fernando, São João do Sabugi,  São José do Seridó, São Rafael, São Vicente, Serra do Mel, Serra 

Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz, Timbaúba dos Batistas, Triunfo Potiguar e Upanema. 

 

Art. 5º Para efeito deste Macrozoneamento entende-se por: 

 

I. Macrozoneamento Ecológico-Econômico: instrumento de planejamento que 

proporciona uma visão integrada da realidade socioambiental, econômica e territorial, 

capaz de oferecer um conjunto de estratégias de desenvolvimento regional e 

recomendações voltadas para ampliar a sustentabilidade das políticas, programas e 

projetos de desenvolvimento, a partir de uma abordagem multiescalar, visando à 

compatibilização entre os interesses econômicos e a melhoria da qualidade de vida da 

população; 

II. Domínios Geo-socioambientais: correspondem às Macrozonas Costeira, Piranhas, 

Pataxó, Médio Piranhas Potiguar, Serra do Santana e Seridó, que equivalem ao Nível l 

deste Macrozoneamento;  

III. Categorias:  correspondem às Áreas de Produção, Áreas de Suporte Ambiental e Áreas 

Institucionais, que integram o Nível II deste Macrozoneamento;  

IV. Classes: correspondem às áreas de consolidação e expansão das atividades 

econômicas; à recuperação e manejo, conservação, preservação e uso restrito e 

controlado do meio natural/ecológico, que integram o Nível III deste 

Macrozoneamento; 

V. Zonas: correspondem às 12 unidades estabelecidas a partir das análises integradas de 

variáveis dos meios naturais/ecológicos, social e econômico, que equivalem ao Nível IV 

deste Macrozoneamento, para as quais são estabelecidas diretrizes específicas; 

VI. Indústrias secas: atividades econômicas que não dependem de captação de 

quantidades significativas de água.  

 

CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS DO MACROZONEAMENTO 

 

Art. 6º São princípios do Macrozoneamento estabelecido por esta Lei:  
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I - Função socioambiental da propriedade; 

II - Participação social; 

III - Equidade para todos os grupos sociais; 

IV - Sustentabilidade; 

V - Interdisciplinaridade; 

VI - Integração institucional. 

Parágrafo único – Todos os princípios mencionados no caput deste artigo devem ser aplicados 

no sentido de dar viabilidade à melhor convivência com a seca. 

 

CAPÍTULO III – DA NATUREZA JURÍDICA DO MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PIRANHAS-AÇU 

 

Art. 7º O presente Macrozoneamento constitui-se em referência para a definição de 

prioridades no planejamento territorial, na gestão dos ecossistemas e dos recursos hídricos, 

propiciando a definição de áreas de estudo, em maior escala de detalhe, para facilitar a sua 

efetiva implementação.  

 

Art. 8º O Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu 

estabelece diretrizes que devem servir de referência ao planejamento e à implantação de 

planos, obras e atividades públicas e privadas, visando assegurar a qualidade do meio 

ambiente, dos recursos hídricos, do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. 

 

Art. 9º Os agentes públicos e privados observarão as diretrizes estabelecidas neste 

Macrozoneamento para efeito de concessão de crédito, benefícios tributários ou de 

assistência técnica de qualquer natureza, de modo a viabilizar as ações previstas no Capítulo IV 

desta Lei. 

Parágrafo único. Os agentes financeiros e cooperativas de crédito devem condicionar 

empréstimos com base nas diretrizes estabelecidas nesta Lei, objetivando o fortalecimento das 

cadeias produtivas, em consonância com o uso adequado dos recursos hídricos e ambientais, 

nos termos legalmente vigentes.  
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CAPÍTULO IV - DO MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO PIRANHAS-AÇU 

 

Seção I –  Das Disposições Gerais 

 

Art. 10 A identificação das 12 Zonas que integram este Macrozoneamento Ecológico-

Econômico  orienta-se pelas potencialidades, fragilidades, vulnerabilidades, capacidades e 

aptidões identificadas a partir das análises:  

 

I - dos sistemas naturais/ecológicos; 

II - dos sistemas socioeconômicos;  

III - da dimensão social. 

 

Seção II – Da Estrutura do Macrozoneamento Ecológico-Econômico 

 

Art. 11 O Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu 

encontra-se apresentado em 4 níveis: 

 

I – Nível I, composto pelos seguintes Domínios Geo-socioambientais: 

(i) Costeira; 

(ii) Piranhas; 

(iii) Pataxó; 

(iv) Médio Piranhas Potiguar; 

(v) Serra deo Santana; 

(vi) Seridó. 

 

II – Nível II, estruturado a partir das seguintes Categorias: 

(i) Áreas de Produção (P); 

(ii) Áreas de Suporte Ambiental (S); 

(iii) Áreas Institucionais (I). 
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III – Nível III, estabelecido a partir das seguintes Classes: 

(i) Consolidação (c); 

(ii) Expansão (e); 

(iii) Recuperação e manejo (r);  

(iv) Conservação (o); 

(v)  Preservação (p); 

(vi) Uso restrito e controlado (u). 

 

IV – Nível IV, composto pelas 12 Zonas que se seguem: 

(i) Consolidação com usos agropecuários (a); 

(ii) Consolidação com usos não agropecuários (b); 

(iii) Expansão com usos agropecuários (f); 

(iv) Expansão com usos não agropecuários (g); 

(v) Recuperação e manejo de áreas de alta fragilidade ambiental e de alta importância para 

ambientes aquáticos (j); 

(vi) Recuperação e manejo de áreas de alta importância para a biodiversidade (k); 

(vii) Conservação de áreas de muito alta fragilidade natural (l); 

(viii) Conservação de áreas de muito alta importância de biodiversidade (n); 

(ix) Conservação de áreas de muito alta importância para ambientes aquáticos (q); 

(x) Unidades de Conservação de Proteção Integral (i); 

(xi) Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(s); 

(xii) Povos e Comunidades tradicionais (t). 

Parágrafo único - As letras que acompanham cada Domínio Geo-socioambiental, Categoria, 

Classe e Zona, mencionadas nos incisos II, III e IV deste artigo, identificam as respectivas 

localizações nos mapeamentos apresentados nos Anexo II e III desta Lei.  

 

Art. 12 Para cada Zona mencionada no inciso IV do art. 11 desta Lei atribui-se um determinado 

perfil de uso, significando que os demais devem estar compatíveis quanto ao tipo, porte, 

tecnologia, para que os diversos usos possam conviver em espaços contíguos, sem conflitos.  
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Seção III - Das Diretrizes Gerais do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia 

Hidrográfica do Piranhas-Açu 

 

Subseção I – Das Áreas de Produção 

 

Art. 13 A Categoria denominada Áreas de Produção contempla as Classes de Consolidação e 

Expansão, com usos agropecuários e não agropecuários, que envolvem terrenos com potencial 

favorável para diferentes usos econômicos, com baixa vulnerabilidade ambiental, desde que 

realizadas em consonância com o desenvolvimento sustentável.  

 

Art. 14 As Áreas de Produção encontram-se estruturadas a partir das seguintes Zonas: 

 

I - Consolidação com usos agropecuários (a); 

II - Consolidação com usos não agropecuários (b); 

III - Expansão com usos agropecuários (f); 

IV - Expansão com usos não agropecuários (g). 

 

Art. 15 A Zona de Consolidação com usos agropecuários (a) abrange as terras com ocupação 

socioeconômica consolidada em produção de alimentos e produtos do agronegócio; com 

lavouras temporárias e permanentes; pastagens naturais e plantadas; outras atividades 

agrosilvopastoris, como a integração lavoura-pecuária-floresta e integração lavoura-pecuária;  

silvicultura; atividades de criação de animais confinados; atividades de criação de animais 

aquáticos em águas continentais (aquicultura); e a indústria de transformação, em especial, a 

agroindústria. 

Parágrafo único - São previstas para esta Zona as seguintes diretrizes gerais, que orientarão as 

ações públicas e privadas: 

 

I. adequar ambientalmente o uso e manejo das áreas com uso agrícola consolidado 

voltado ao desenvolvimento sustentável; 

II. agregar valor à produção agropecuária por meio da manutenção dos ativos ambientais 

associados à propriedade rural; 

III. aprimorar as atividades de pecuária e agricultura intensivas com a ampliação das 

atividades agroindustriais; 

IV. atualizar os dados do uso da água para irrigação, mapeando as regiões de conflito; 

V. conscientizar e sensibilizar o setor produtivo agrícola sobre os problemas do uso 
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indiscriminado de agrotóxicos e adubos químicos, e suas consequências nos recursos 

hídricos; 

VI. desenvolver atividades de agroturismo; 

VII. desenvolver tecnologias produtivas que minimizem impactos e aumentem capacidade 

produtiva; 

VIII. desenvolver uma política de conservação ambiental de estradas rurais de forma 

sustentável; 

IX. estabelecer e monitorar indicadores de qualidade ambiental associados às atividades 

agropecuárias produtivas; 

X. estabelecer estratégias e infraestrutura para logística reversa de embalagens de 

agrotóxicos; 

XI. estabelecer incentivos à adoção de exploração de florestas nativas sob regime 

sustentável, segundo as modalidades dispostas na Lei Complementar nº 272, de 3 de 

março de 2004. 

XII. estabelecer procedimentos e monitoramento das perdas advindas dos sistemas de 

condução de água para irrigação; 

XIII. estimular a diversificação e a especialização da produção agropecuária com baixa 

emissão de carbono; 

XIV. estimular os arranjos produtivos locais (APL), visando à consolidação das cadeias 

produtivas prioritárias para a inclusão social produtiva; 

XV. fomentar o uso de boas práticas agrícolas adaptadas às condições locais; 

XVI. incentivar ações de assistência técnica aos agricultores rurais para sistemas de 

produção integrada lavoura-pecuária-floresta e agroecologia; 

XVII. incentivar e conscientizar a população quanto ao uso racional e eficiente dos recursos 

hídricos, adotando técnicas de reúso de água; 

XVIII. melhorar a infraestrutura de saneamento e saúde no meio rural promovendo a 

melhoria da qualidade de vida no campo; 

XIX. priorizar a agroindústria que agregue valor à produção primária cuja cadeia produtiva 

seja existente, tais como os laticínios, produtos derivados dos ovinocaprinos, 

beneficiamento de frutas e polpas, dentre outros arranjos produtivos locais (APL); 

XX. promover a gestão e negociação do uso da água em projetos de agricultura irrigada 

por meio de acordos com usuários de água; 

XXI. promover a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de 

Regularização Ambiental (PRA); 

XXII. regularizar ambientalmente as propriedades e a atividade rural com a simplificação de 

procedimentos e efetividade no controle ambiental; 
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XXIII. regularizar as atividades irrigantes junto às instâncias ambientais. 

 

Art. 16 A Zona Consolidação com usos não agropecuários (b) abrange as terras onde diversos 

usos não agropecuários encontram-se consolidados, a exemplo de áreas urbanizadas, 

complexos industriais ou parques tecnológicos, usinas geradoras de energia elétrica, áreas 

prestação de serviços, complexos turísticos e comerciais, mineração e atividades econômicas 

em águas continentais. 

Parágrafo único - São previstas para esta Zona as seguintes diretrizes gerais, que orientarão as 

ações públicas e privadas: 

I. ampliar Parcerias Público-Privadas (PPP) no tratamento de esgoto urbano e industrial; 

II. aprimorar as políticas de concessões de serviços que garantam a universalização do 

acesso à água potável e ao esgotamento sanitário; 

III. conscientizar o produtor rural quanto à política de Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA), de forma a estimular práticas conservacionistas com os recursos hídricos;  

IV. consolidar a aquicultura de alta tecnologia, a demarcação e o ordenamento dos 

parques aquícolas; 

V. desenvolver mecanismos de alocação negociada entre os diversos setores produtivos; 

VI. estabelecer e implementar padrões mínimos relativos à sustentabilidade da matriz 

energética e de insumos da indústria ceramista; 

VII. estabelecer e monitorar indicadores de qualidade ambiental associados às atividades 

produtivas; 

VIII. garantir o efetivo controle e tratamento de efluentes industriais; 

IX. incentivar a adoção de fontes geradoras de energia descentralizada (em pequena 

escala) de microgeração e autogeração; 

X. incentivar a comercialização e valoração de produtos certificados por boas práticas 

ambientais e de manutenção de serviços ambientais; 

XI. incentivar e conscientizar a população quanto ao uso racional e eficiente dos recursos 

hídricos, adotando técnicas de reúso de água; 

XII. incentivar o desenvolvimento de novas técnicas de captação e armazenamento de 

água; 

XIII. incentivar o estabelecimento de novas indústrias secas; 

XIV. incentivar projetos de utilização de biomassa vegetal para substituir o uso de lenha de 

espécies nativas; 

XV. promover a consolidação e formalização do polo têxtil e disseminação de boas práticas 

no tratamento de efluentes e uso de água; 
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XVI. promover o ordenamento da exploração mineral, considerando o cumprimento da 

legislação ambiental, a sustentabilidade da cadeia produtiva, a pesquisa mineral e a 

geração de postos de trabalho. 

Art. 17 A Zona de Expansão com usos agropecuários (f) contempla as áreas favoráveis ao 

desenvolvimento de atividades agropecuárias, de caráter temporário ou permanente.  

Parágrafo único - São previstas para esta Zona as seguintes diretrizes gerais, que orientarão as 

ações públicas e privadas:   

 

I. aprimorar a política agrícola para diversificação da produção agropecuária que 

fortaleça arranjos produtivos locais (APL), com agregação de valor aos produtos da 

agropecuária, pela estruturação de cadeias produtivas; 

II. atualizar e melhorar as bases de informação de recursos naturais e uso da terra, em 

escala de semidetalhe, para toda a região da bacia; 

III. conscientizar e sensibilizar o setor produtivo agrícola sobre os problemas do uso 

indiscriminado de agrotóxicos e adubos químicos, e suas consequências nos recursos 

hídricos; 

IV. criar incentivos ao beneficiamento e à industrialização da produção regional; 

V. desenvolver clusters verdes visando à produção sustentável, agroecológica e 

biotecnológica; 

VI. difundir informações orientativas aos pequenos e médios produtores no acesso a 

recursos financeiros e crédito para ampliação de suas atividades, de forma 

sustentável; 

VII. estabelecer incentivos à adoção de exploração de florestas nativas sob regime 

sustentável, segundo as modalidades dispostas na Lei Complementar nº 272, de 3 de 

março de 2004.  

VIII. fomentar as instituições de pesquisa na avaliação e mitigação dos efeitos da mudança 

climática na agricultura; 

IX. fortalecer a agricultura familiar com ênfase na agroecologia, pecuária intensiva e 

manejo florestal; 

X. fortalecer o vínculo das formações profissionais regionais com as demandas e perfis 

produtivos; 

XI. incentivar a realização dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM) para a garantia de 

padrões de qualidade dos produtos de origem animal; 

XII. incentivar ações de assistência técnica aos agricultores rurais para sistemas de 

produção integrada lavoura-pecuária-floresta e agroecologia; 

XIII. incentivar e conscientizar a população quanto ao uso racional e eficiente dos recursos 

hídricos, adotando técnicas de reúso de água; 
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XIV. promover a adoção de técnicas de irrigação mais eficientes; 

XV. promover a expansão ordenada da fruticultura irrigada e fomentar as etapas de 

processamento industrial local; 

XVI. promover a produção e circulação de sementes crioulas na produção agrícola familiar; 

XVII. promover o aumento da produtividade das áreas de pastagem para produção 

forrageira e densificação dos plantéis; 

XVIII. qualificar produtores na prática da agricultura e pecuária orgânica e agroecológica 

para agregação de valor em agroindústrias familiares.  

 

Art. 18 A Zona de Expansão com usos não agropecuários (g) contempla as áreas com potencial 

para diferentes usos econômicos, de atividades não agropecuárias, a exemplo de complexos 

industriais ou parques tecnológicos; usinas de geração de energia; áreas de serviços; 

complexos turísticos e comerciais; mineração e atividades econômicas em águas continentais. 

Parágrafo único - São previstas para esta Zona as seguintes diretrizes gerais, que orientarão as 

ações públicas e privadas: 

I. diversificar a matriz energética industrial com estímulo à geração de energias não-

fósseis (biomassa) e/ou renováveis; 

II. estimular a pesca artesanal por meio da gestão sustentável, de base comunitária, em 

parceria com o setor acadêmico e órgãos gestores de recursos hídricos; 

III. estimular o desenvolvimento de atividades de baixo impacto ambiental; 

IV. estimular o processo de urbanização e melhoria da infraestrutura e dos serviços, 

criando condições para o empreendedorismo com preocupação ambiental, em 

especial no entorno das cidades; 

V. expandir a infraestrutura de saneamento urbano, ampliando os índices de coleta e 

tratamento de esgoto; 

VI. fomentar a aquicultura de alta tecnologia, a demarcação e o ordenamento dos 

parques aquícolas; 

VII. fomentar as instituições de pesquisa na avaliação e mitigação dos efeitos da mudança 

climática nas áreas urbanas; 

VIII. fortalecer o vínculo das formações profissionais regionais com as demandas e perfis 

produtivos; 

IX. incentivar a adoção de fontes geradoras de energia descentralizada (em pequena 

escala) de microgeração e autogeração; 

X. incentivar a formalização da cadeia produtiva ligada ao turismo; 

XI. incentivar as atividades produtivas que fortaleçam a economia regional com 

sustentabilidade; 
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XII. incentivar e conscientizar a população quanto ao uso racional e eficiente dos recursos 

hídricos, adotando técnicas de reúso de água; 

XIII. incentivar o uso do banco de sementes locais para reestabelecimento de vegetação 

nativa em áreas de compensação; 

XIV. melhorar e requalificar rodovias e estradas vicinais, facilitando a circulação dos fluxos 

econômicos e de pessoas; 

XV. planejar, de forma estratégica e integrada, o uso das compensações financeiras e 

materiais pela implantação de novos parques geradores de energia renovável; 

XVI. promover a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos para garantir a destinação 

final adequada; 

XVII. promover a integração territorial, a eficiência econômica e a redução dos impactos 

socioambientais do setor de transportes; 

XVIII. promover o ordenamento da expansão urbana e de outras atividades para conciliar 

com a expansão da atividade salineira; 

XIX. promover o ordenamento do aproveitamento do potencial de geração de energias 

renováveis, visando à minimização dos impactos e conflitos, bem como a otimização 

de infraestruturas de acesso e de transmissão. 

 

Subseção II – Das Áreas de Suporte Ambiental 

 

Art. 19 A Categoria Áreas de Suporte Ambiental engloba áreas com níveis diferenciados de 

fragilidade, conservação e alteração dos ambientes, em que se admite a ocupação com 

objetivos sociais e econômicos, em condições de restrição de manejo, visando à manutenção 

de recursos naturais essenciais aos sistemas produtivos, ao combate à desertificação e ao 

aumento da resiliência frente às mudanças do clima.  

 

Art. 20 As Áreas de Suporte Ambiental contemplam as Classes de Recuperação e Manejo e 

Conservação,  a partir das seguintes Zonas: 

 

I - Recuperação e manejo de áreas de alta fragilidade ambiental e de alta importância para 

ambientes aquáticos (j); 

II - Recuperação e manejo de áreas de alta importância para a biodiversidade (k); 

III - Conservação de áreas de muito alta fragilidade natural (l); 

IV - Conservação de áreas de muito alta importância de biodiversidade (n); 

V - Conservação de áreas de muito alta importância para ambientes aquáticos (q). 
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§ 1º As Zonas de Recuperação e Manejo (j e k) são áreas de expansão de atividades 

econômicas e com insuficiente cobertura de vegetação nativa, prioritárias para ações de 

incentivo econômico à restauração ambiental e de gestão de potencial conflito com a 

expansão de atividades econômicas.  

§ 2º As Zonas de Conservação (l, n e q) são áreas com abundância de vegetação nativa,  

prioritárias para ações de conservação ambiental e de gestão de potencial conflito com a 

expansão de atividades econômicas.  

 

Art. 21  A Zona de Recuperação e Manejo de áreas de alta fragilidade ambiental e de alta 

importância para ambientes aquáticos (j), quando bastante alterada a cobertura vegetal 

nativa, deve entrar em processo de recuperação natural, especialmente em superfícies que 

apresentam potencial para a conservação dos recursos hídricos e do solo. 

Parágrafo único - São previstas para esta Zona as seguintes diretrizes gerais, que orientarão as 

ações públicas e privadas: 

 

I. apoiar a restauração das áreas de nascentes e recargas de aquíferos; 

II. definir política e programas estaduais de recuperação de pastagens degradadas; 

III. desenvolver a cadeia produtiva da restauração ambiental com viés econômico, 

principalmente no aproveitamento de lenha; 

IV. estabelecer padrões e limites para o uso de água, de projetos de irrigação, por meio de 

acordos entre usuários; 

V. fomentar a produção de viveiros florestais rurais para reflorestamento de áreas de 

preservação permanente (APP) e nascentes; 

VI. fomentar parcerias com o setor acadêmico e cooperativas de produtores rurais para o 

desenvolvimento de estratégias de combate à desertificação; 

VII. levantar as áreas degradadas existentes, com foco nos casos críticos (emergenciais), 

incentivar a elaboração de planos e programas de recuperação e promover ações para 

sua recuperação ou restauração; 

VIII. monitorar a quantidade e a qualidade dos corpos hídricos para tornar mais 

consistentes as avaliações dos impactos do uso; 

IX. promover a proteção e a restauração de áreas de preservação permanente (APP) e 

mata ciliares; 

X. promover a proteção e a restauração de áreas estratégicas de produção de 

sedimentos; 

XI. regulamentar e fomentar o uso dos instrumentos de compensação de reservas 

ambientais, previstos na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 – Código 

Florestal; 

XII. valorizar os serviços ambientais no nível de propriedades rurais, em áreas preservadas 

e para recuperação ambiental. 
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Art. 22 A Zona de Recuperação e Manejo de áreas de alta importância para a biodiversidade 

(k) equivale às áreas de importância para a sua conservação, devendo entrar em processo de 

recuperação natural quando situadas em superfícies que apresentam potencial para a 

conservação de espécies da fauna e da flora.  

Parágrafo único - São previstas para esta Zona as seguintes diretrizes gerais, que orientarão as 

ações públicas e privadas:   

 

I. adotar mecanismos no procedimento de licenciamento ambiental, para incentivo aos 

proprietários, quanto à recuperação de áreas de preservação permanente (APPs); 

II. definir política e programas estaduais de implementação do Código Florestal, com 

estabelecimento de Reserva Legal suficiente para proteção da biodiversidade; 

III. definir política e programas estaduais de recuperação de pastagens degradadas; 

IV. desenvolver a cadeia produtiva da restauração ambiental com viés econômico, 

principalmente no aproveitamento de lenha; 

V. identificar as áreas de preservação permanente (APPs) de nascentes e cursos d'água e 

promover ações para a recuperação daquelas que se encontram degradadas; 

VI. levantar as áreas com remanescentes vegetais naturais, com foco nos casos 

prioritários para recuperação e manutenção da biodiversidade; 

VII. monitorar a quantidade e a qualidade dos corpos hídricos para tornar mais 

consistentes as avaliações dos impactos na biota aquática; 

VIII. regulamentar e fomentar o uso dos instrumentos de compensação de Reserva Legal 

previstos no Código Florestal. 

 

Art. 23 A Zona de Conservação de áreas de muito alta fragilidade natural (l) equivale às áreas 

que admitem o pagamento ou incentivo a serviços ambientais, para as atividades de 

conservação, quando apresentarem remanescentes conservados da cobertura vegetal nativa, 

e devem entrar em processo de recuperação, quando se encontrarem sem cobertura vegetal.  

Parágrafo único - São previstas para esta Zona as seguintes diretrizes gerais, que orientarão as 

ações públicas e privadas:   

 

I. ampliar a quantidade absoluta e relativa de áreas institucionais, principalmente, no 

que se refere às Unidades de Conservação; 

II. apoiar as pesquisas voltadas à adaptação e à mitigação aos efeitos provocados pela 

mudança climática sobre ecossistemas vulneráveis; 

III. aumentar o conhecimento e fomentar a delimitação dos patrimônios arqueológicos e 
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naturais (monumentos geológicos, paisagens naturais, sítios paleontológicos); 

IV. controlar a ocupação humana em áreas de alta fragilidade natural; 

V. desestimular atividades de alto impacto ambiental em áreas frágeis; 

VI. fomentar o desenvolvimento de instrumentos de compensação financeira em 

propriedades rurais, tais como os Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA); 

VII. incorporar o gerenciamento de riscos como forma de gestão das áreas de alta 

fragilidade natural; 

VIII. limitar a supressão de vegetação e atividades que requeiram cultivo intenso em solos 

com vulnerabilidade à erosão; 

IX. promover estratégias de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas nas áreas com 

maior fragilidade natural; 

X. sensibilizar os proprietários rurais quanto à necessidade de proteção das áreas 

vulneráveis. 

 

Art. 24 A Zona de Conservação de áreas de muito alta importância de biodiversidade (n) 

equivale às áreas-núcleo ou áreas de conectividade de alta importância para a conservação da 

flora e fauna. 

Parágrafo único - São previstas para esta Zona as seguintes diretrizes gerais, que orientarão as 

ações públicas e privadas:   

 

I. ampliar a quantidade absoluta e relativa de áreas institucionais, principalmente, no 

que se refere às Unidades de Conservação; 

II. aprimorar a delimitação e o monitoramento dos fragmentos de caatinga arbórea; 

III. aprimorar a fiscalização da atividade de caça; 

IV. aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade por meio de parcerias entre o órgão 

ambiental, a sociedade civil e o setor acadêmico; 

V. conscientizar e sensibilizar a sociedade em geral sobre a relevância da biodiversidade 

local e sua conservação; 

VI. conservar os fragmentos de vegetação nativa que potencializam a formação de 

corredores ecológicos; 

VII. criar e implantar corredores ecológicos; 

VIII. criar, organizar e ampliar a base de dados e informações sobre a biodiversidade; 

IX. estimular as propriedades rurais à criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN); 

X. estimular os proprietários rurais a delimitar suas reservas legais excedentes, visando a 
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emissão de Cotas de Reserva Ambiental (CRA); 

XI. implantar ações de restauração e conservação de áreas vegetadas em áreas de 

preservação permanente (APPs) de nascentes, reservatórios e cursos d'água; 

XII. promover atividades turísticas de baixo impacto que valorizem o tema ambiental; 

XIII. realizar inventários para cadastramento de patrimônios materiais – sítios 

arqueológicos e paisagísticos. 

 

Art. 25 A Zona de Conservação de áreas de muito alta importância para ambientes aquáticos 

(q) são áreas que devem ser conservadas, quando se encontrarem com remanescentes de 

vegetação nativa, e recuperadas, quando se encontrarem sem essa cobertura, mediante a 

restrição de atividades ou obras que potencializem o risco de erosão do solo e a contaminação 

dos recursos hídricos.  

Parágrafo único - São previstas para esta Zona as seguintes diretrizes gerais, que orientarão as 

ações públicas e privadas:   

 

I. adotar mecanismos no procedimento de licenciamento ambiental, para incentivo aos 

proprietários quanto à recuperação da áreas de preservação permanente (APPs); 

II. aprimorar as técnicas para reservação de água no meio rural (barraginhas e cisternas 

calçadão); 

III. conscientizar e sensibilizar o setor agrícola sobre os problemas do uso indiscriminado 

de agrotóxicos e adubos químicos, bem como suas consequências nos recursos 

hídricos; 

IV. criar unidades de conservação (UC) com vistas à proteção de mananciais; 

V. estabelecer padrões e limites para uso de água para projetos de irrigação por meio de 

acordos entre usuários; 

VI. identificar as áreas de preservação permanente (APP) de nascentes, reservatórios e 

cursos d'água e promover ações para a recuperação e conservação da cobertura 

vegetal daquelas que se encontram degradadas; 

VII. incentivar e conscientizar a população quanto ao uso racional e eficiente dos recursos 

hídricos, adotando técnicas de reúso de água; 

VIII. incentivar e implementar as técnicas de reúso de efluentes domésticos para a 

fertiirrigação de culturas forrageiras; 

IX. incentivar técnicas de reúso de efluentes industriais e a instalação de indústrias secas; 

X. manter conservadas as áreas de vegetação nativa ou em regeneração que melhorem a 

qualidade e a produção de água; 

XI. melhorar a base de dados sobre os açudes de pequeno porte e seus efeitos 
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cumulativos. 

 

Subseção III – Das Áreas Institucionais 

 

Art. 26 A Categoria denominada Áreas Institucionais são áreas especiais, legalmente 

protegidas, que exibem nenhuma ou pouca alteração da fauna e da flora, com grande 

relevância em termos de proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos, além dos Povos e 

Comunidades Tradicionais, englobando as Classes de Preservação e Uso restrito e controlado, a 

partir das seguintes Zonas: 

 

I - Unidades de Conservação de Proteção Integral (i); 

II - Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(s); 

III - Povos e Comunidades tradicionais (t). 

 

Art. 27 As Unidades de Conservação de Proteção Integral (i) são unidades sob a administração 

federal, estadual ou municipal, destinadas para preservar a natureza, em que a exploração ou 

o aproveitamento dos recursos naturais são admitidos de maneira indireta, com exceção dos 

casos previstos em lei, contando com suas respectivas Zonas de Amortecimento, quando 

legalmente previstas.  

Parágrafo único - São identificadas para esta Zona as seguintes diretrizes gerais, que 

orientarão as ações públicas e privadas:   

 

I. divulgar a importância da manutenção das Zonas de Amortecimentos das Unidades de 

Conservação (UCs) para a sociedade do entorno; 

II. efetivar a implementação dos recursos de compensação ambiental por meio de 

programa de parcerias público-privadas (PPP); 

III. implementar e/ou atualizar os planos de manejo da Unidade de Proteção Integral; 

IV. intensificar a fiscalização nas Unidades de Conservação (UCs) e respectivas Zonas de 

Amortecimento, bem como nas áreas de importância para a conectividade ecológica; 

V. vincular a proteção de ambientes naturais, a remuneração dos serviços ambientais 

prestados à compensação ambiental de grandes empreendimentos públicos e 

privados. 

 

Art. 28 As Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural(s) são as unidades sob a administração federal, estadual ou municipal, onde se 

permite o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, mediante exploração e 
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aproveitamento econômico de forma planejada e regulamentada, inclusive nas suas 

respectivas Zonas de Amortecimento, quando legalmente previstas. 

Parágrafo único - São previstas para esta Zona as seguintes diretrizes gerais, que orientarão as 

ações públicas e privadas:   

 

I. aumentar o conhecimento sobre os patrimônios arqueológicos e naturais 

(monumentos geológicos, paisagens naturais, sítios paleontológicos); 

II. estimular a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN); 

III. promover atividades turísticas de baixo impacto que valorizem o tema ambiental; 

IV. realizar inventários do potencial econômico para uso de produtos da 

sociobiodiversidade das Unidades de Conservação (UCs) e, posteriormente, elaborar 

planos de negócios para incentivo de atividades econômicas. 

 

Art. 29 A Zona dos Povos e Comunidades Tradicionais (t) equivale às áreas com grupos 

culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, com formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.  

§ 1º São considerados Povos e Comunidades Tradicionais, para efeito desta Lei, os povos 

indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro.  

§ 2º São previstas para esta Zona as seguintes diretrizes gerais, que orientarão as ações 

públicas e privadas:   

 

I. implementar projetos que garantam a universalização dos produtos da 

sociobiodiversidade para as comunidades no entorno de áreas protegidas; 

II. mapear o perfil socioambiental e cultural das comunidades tradicionais e os modos de 

produção utilizados para manutenção de seu modo de vida; 

III. promover a melhoria da capacidade produtiva das populações tradicionais 

concomitante à manutenção dos recursos naturais; 

IV. promover atividades turísticas de baixo impacto que valorizem o modo de vida e a 

cultura tradicional; 

V. valorizar os produtos da sociobiodiversidade, com foco na produção das populações 

tradicionais. 

 

Art. 30 O regulamento estabelecerá as modalidades de fomento, incentivo e estímulo 

previstos neste Macrozoneamento Ecológico-Econômico. 
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CAPÍTULO V – DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL INTEGRADA 

 

Art. 31 Fica criada a Comissão para a implantação do Macrozoneamento Ecológico-Econômico 

da Bacia Hidrográfica do Piranhas Açu com o objetivo de articular as ações governamentais e 

integrar as políticas públicas que incidem sobre a Bacia Hidrográfica do rio Piranhas Açu, no 

Estado do Rio Grande do Norte.    

§ 1º Compete a essa Comissão: 

 

I – estabelecer metas de curto, médio e longo prazos para implantar o presente 

Macrozoneamento; 

II – estabelecer indicadores de desempenho para aferir o grau de implementação das 

ações previstas no inciso I deste artigo; 

III - apoiar tecnicamente os municípios que integram a bacia hidrográfica do Rio Piranhas-

Açu, no Rio Grande do Norte, no sentido de implantar o presente Macrozoneamento 

nos termos estabelecidos nesta Lei e nos demais atos legais dela decorrentes; 

IV – capacitar as instituições públicas e privadas com vistas à viabilização das ações, 

fomento e estímulo às ações estabelecidas nesta Lei; 

V – identificar e capacitar os atores de interesse na implementação deste 

Macrozoneamento quanto à utilização do banco de dados, de modo a subsidiarem 

suas ações com base neste instrumento de planejamento; 

VI – reunir informações para subsidiar o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, nos 

termos estabelecidos no art. 13 da Lei Complementar nº 272, de 23 de março de 2004. 

§ 2º A coordenação das ações relacionadas ao Macrozoneamento Ecológico-Econômico da 

Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu compete ao órgão central do Sistema Estadual do Meio 

Ambiente (SISEMA), cabendo-lhe a articulação necessária com o Governo Federal, Estado da 

Paraíba e os Municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu, no sentido de 

viabilizar as diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

§ 3º Decreto do Chefe do Poder Executivo indicará os membros dessa Comissão, que deverá 

ser composta por um conjunto de órgãos e instituições relacionados às áreas de meio 

ambiente e recursos hídricos, em articulação com as instituições afins, com o objetivo de 

promover a implementação integrada das ações previstas no MZPAS: 

I - planejamento; 

II - meio ambiente; 

III - recursos hídricos; 

IV - saneamento básico; 

V - habitação; 
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VI - indústria; 

VII - mineração;  

VIII - agropecuária; 

IX - pesca e aquicultura; 

X - turismo; 

XI - vigilância sanitária; 

XIII - energia. 

 

Art. 32 Compete aos órgãos do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH) e 

do Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA) atuarem de forma integrada, nos termos da 

legislação estadual vigente, no sentido de implementar as disposições previstas neste 

Macrozoneamento. 

 

Art. 33 Cabe aos órgãos setoriais e de assistência técnica, com atuação na Bacia Hidrográfica 

do Piranhas-Açu, promover, planejar, estimular e executar atividades de pesquisa e 

experimentação que estejam compatíveis com o presente instrumento. 

 

Art. 34 Cabe aos componentes locais do SISEMA, além do controle e da fiscalização ambientais 

das atividades pertinentes às respectivas áreas de competência, desenvolver as seguintes 

atividades de sua competência: 

 

I - melhorar a infraestrutura de saneamento e de saúde no meio rural; 

II – incrementar os índices de tratamento de esgoto urbano e industrial; 

III – conservar as estradas rurais, de forma a minimizar os processos erosivos; 

IV - fomentar a instalação de estratégias de pequena escala para a reservação das águas de 

chuva na escala da propriedade e/ou de pequenos grupos comunitários, tais como as 

cisternas-calçadão e as barraginhas. 

 

Art. 35 As alterações a serem realizadas o âmbito do presente Macrozoneamento, bem como 

mudanças nos limites das zonas e indicação de novas diretrizes, gerais e específicas, somente 

poderá ocorrer decorrido o prazo mínimo de 18 (dezoito) meses, de acordo com o que 

apontarem os novos estudos técnicos específicos, que devem ser submetidos à prévia 

apreciação dos seguintes colegiados: 

 

I – do Conselho Estadual de Meio Ambiente; 
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II – do Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

III – do Comitê de Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu; 

IV – dos Comitês das sub-bacias hidrográficas do rio Piranhas-Açu; 

V – outros que integram a Administração Pública Estadual, a serem identificados por 

Decreto. 

 

§ 1º Caso entenda necessário, em nome da articulação regional e da integração de  políticas 

públicas, o Estado do Rio Grande do Norte poderá solicitar a manifestação de colegiados e 

instituições de outros entes federados.  

 § 2º Não se aplicará o prazo estabelecido pelo caput deste artigo, quando as modificações 

decorrerem de aprimoramento técnico-científico, de correção nas falhas ou omissões 

decorrentes da base cartográfica ou de ampliação de rigor da proteção ambiental das zonas, 

desde que aprovados  pelos colegiados mencionados. 

 

CAPÍTULO VI - DA INTEGRAÇÃO DO MACROZONEAMENTO COM OS DEMAIS INSTRUMENTOS 

DE GESTÃO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS  

 

Seção I – Das Disposições Gerais 

 

Art. 36 Compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), 

armazenar, integrar, gerenciar, atualizar e disponibilizar a base de dados gerada no âmbito 

deste Macrozoneamento, por meio da integração dos dados ao Sistema Georreferenciado 

Hídrico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (SIGHMA-RN). 

 

Art. 37 Os instrumentos de controle ambiental, de proteção à biodiversidade e de gestão dos 

recursos hídricos - em especial, o licenciamento ambiental, a autorização de supressão da 

vegetação e da exploração sustentável de florestas nativas, emitidos pela entidade executora 

do Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA), bem como a outorga de direito de uso das 

águas, emitida pelo órgão executor da política estadual de recursos hídricos - devem ser 

expedidos em consonância com as diretrizes estabelecidas neste Macrozoneamento e nos 

termos das respectivas normas pertinentes.  

 

Art. 38 Os estudos que subsidiaram a elaboração deste Macrozoneamento devem estar 

disponíveis nas páginas dos órgãos estaduais de planejamento, de recursos hídricos, de meio 

ambiente, de saneamento básico, de habitação, das agências de fomento, de assistência 

técnica e extensão rural, de órgão gestores de políticas setoriais, a exemplo da indústria, 

mineração, agricultura, pecuária, aquicultura e turismo. 
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Parágrafo único - Cabe à entidade executora do SISEMA disponibilizar os estudos que 

compõem este Macrozoneamento, bem como capacitar as instituições que deles necessitem 

para viabilizar suas ações. 

 

Art. 39 O Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, previsto no art. 13 da Lei Complementar 

nº 272, de 23 de março de 2004, deve apresentar os indicadores que permitam aferir a 

implementação do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas-

Açu. 

 

Seção II - Das Diretrizes do Macrozoneamento para o Licenciamento Ambiental 

 

Art. 40 Para que o licenciamento ambiental possa se dar de acordo com as diretrizes 

estabelecidas neste Macrozoneamento, os entes licenciadores, na esfera federal, estadual e 

municipal, devem utilizar o banco de dados que permite localizar o empreendimento, com 

precisão, para que se possa identificar em que zona se insere e a que diretrizes deve se 

submeter o empreendimento a ser licenciado. 

Art. 41 Considerando-se que o presente Macrozoneamento estabelece diretrizes para o 

melhor uso dos recursos hídricos e ambientais, o processo de licenciamento ambiental deve 

observar: 

 

I - caso o empreendimento não se encontre no perfil traçado para a Zona, na qual 

pretende se implantar, o órgão ambiental deverá exigir estudos ambientais mais 

complexos, de modo a viabilizar os diversos usos, sem que sejam criados ou ampliados 

os conflitos pelo uso dos bens ambientais e hídricos; 

II – deverão ser exigidos estudos que permitam avaliar os efeitos cumulativos e sinérgicos 

decorrentes da ampliação ou instalação de empreendimentos em áreas de usos já 

consolidados ou com forte tendência à expansão. 

 

Art. 42 Para as Zonas de Consolidação e Expansão de usos agropecuários e não agropecuários, 

que integram as Áreas de Produção (Zonas a, b, f, g), para efeito de licenciamento ambiental, 

devem ser observadas as seguintes diretrizes: 

 

I - não se prevê restrição ao perfil de atividades produtivas, desde que seja garantida a 

adequabilidade das atividades produtivas à legislação ambiental vigente;  

II – devem ser observados, pelo órgão licenciador, com estrito rigor, o controle dos níveis 

de poluição e de impactos ambientais decorrentes do empreendimento ou atividade; 

III – podem ser requeridos estudos adicionais que permitam aferir os possíveis impactos 
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cumulativos causados pela poluição difusa, especialmente a hídrica;  

IV – podem ser licenciados os empreendimentos a partir de exigências conjuntas para 

empreendimentos afins, com o intuito de direcionar as compensações e os esforços de 

mitigação para benefícios mais amplos, do que se fossem realizados individualmente; 

V - as compensações ambientais pela instalação de empreendimentos de maior porte 

devem focar a constituição de corredores ecológicos na sua conectividade com as 

zonas que integram as Áreas de Suporte Ambiental. 

§ 1º O órgão licenciador orientará os empreendedores, a partir da elaboração de guias, 

cartilhas ou outros instrumentos informativos, para adotarem as boas práticas para a 

mitigação de impactos conhecidos das atividades agropecuárias, atentando-se para as 

sinergias que podem derivar da execução, em conjunto, dessas atividades. 

§ 2º Deverão ser identificadas pelo órgão gestor dos recursos hídricos, as regiões de conflito 

pelo uso da água, de modo que se permita licenciar, com maior segurança, os 

empreendimentos que utilizam os recursos hídricos, estabelecendo-se as devidas restrições 

quanto ao volume de água consumido pelos diversos usos, para facilitar a gestão 

compartilhada entre os seus usuários. 

 

Art. 43 Para as Zonas de Recuperação e Conservação, que integram as Áreas de Suporte 

Ambiental (Zonas j, k, l, n, q), para efeito de licenciamento ambiental, devem ser observadas as 

seguintes diretrizes: 

 

I – considerar o grau de restrição das áreas de fragilidade ambiental, mediante a exigência 

de estudos ambientais mais complexos descritos na Lei Complementar nº 272, de 3 de 

março de 2004, a exemplo do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), sempre que a atividade proposta potencialize o 

risco de erosão do solo, a degradação ambiental e a contaminação dos ambientes 

aquáticos;  

II - admitir o desenvolvimento de empreendimentos e atividades: 

a) de extrativismo vegetal, desde que de baixo impacto, em consonância com a 

legislação vigente; 

b) de baixo potencial poluidor e com ganhos econômicos, a exemplo da 

instalação de aerogeradores, usinas fotovoltaicas, atividades 

agrosilvopastoris como a integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF), dentre 

outras a serem identificadas em Resolução do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (Conema); 

c) da agricultura familiar, desde que, com o devido critério de adequação 

ambiental; 

d) da atividade pecuária de caprinos e bovinos, confinada, especialmente os 

rebanhos de leite, em pequena extensão.  
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III – restringir as seguintes atividades, nessas Zonas: 

a) supressão de vegetação e atividades de cultivo em solos vulneráveis à erosão; 

b) atividade ou obra que potencialize o risco de erosão do solo, a degradação 

ambiental e a contaminação dos ambientes aquáticos;  

c) uso de agrotóxicos e adubos químicos; 

d) expansão de atividades de maior degradação dos serviços ecossistêmicos, 

sobretudo em regiões já identificadas como de maior índice de fragilidade 

ambiental e áreas de cabeceira e recargas de aquíferos; 

e) agricultura de larga escala de forrageiras, grama e fruticultura, que 

geralmente se encontram associadas à irrigação; 

f) pecuária intensiva de aves e suínos. 

 

Art. 44 Para as Zonas de Unidades de Conservação de Proteção Integral, de Conservação de 

Uso Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural e Povos e Comunidades 

Tradicionais, que integram as Áreas Institucionais (Zonas i, s, t), para efeito de licenciamento 

ambiental, devem ser observadas as restrições já estabelecidas nas legislações correlatas. 

 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 45 Os órgãos de controle ambiental poderão buscar parcerias e acordos de cooperação 

com as instituições de ensino e pesquisa, para o desenvolvimento de estudos que possibilitem, 

ao Estado e aos Municípios, implantar este Macrozoneamento, atingindo o desenvolvimento e 

a proteção ambiental, de acordo com os ditames desta Lei. 

Parágrafo único – Os entes colaboradores do SISEMA terão papel de apoio à implementação 

deste Macrozoneamento, nos termos estabelecidos em regulamento. 

 

Art. 46 O Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu deve 

ser revisto periodicamente, nos termos do regulamento, ou quando se fizerem necessários os 

ajustes para melhor alcançar seus objetivos, de modo a contemplar adequadamente a 

dinâmica que opera em seu território, sempre em consonância com os princípios, objetivos e 

diretrizes da Política Estadual de Meio Ambiente, Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Piranhas-Açu, Plano Estadual de Recursos Hídricos, Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro e Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual. 

 

Art. 47 Os zoneamentos estaduais, setoriais e municipais deverão ser compatibilizados com 

este Macrozoneamento, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 

publicação desta Lei, indicando os ajustes pontuais necessários, a serem realizados por meio 

de instrumentos legais adequados.  
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Art. 48 Decreto do Chefe do Poder Executivo deverá indicar os membros que integram a 

Comissão para a implantação do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia 

Hidrográfica do Piranhas Açu, em até 90 dias, contados a partir da publicação desta Lei. 

 

Art. 49 Os recursos financeiros para viabilizar as disposições decorrentes deste instrumento 

legal, devem correr por conta das instituições gestoras das políticas públicas mencionadas 

neste instrumento legal.  

 

Art. 50 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no período de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados a partir da data de sua publicação. 

 

Art. 51 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 
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Anexo I – Diretrizes Metodológicas do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia 

Hidrográfica do Piranhas-Açu/MZPAS   
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DIRETRIZES METODOLÓGICAS 

A elaboração do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas-

Açu obedeceu aos critérios estabelecidos pelo Decreto Federal nº 4.297/2002, alterado pelo 

Decreto nº 6.288/2007, que define o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil/ZEE como 

instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e indica as diretrizes 

metodológicas a serem seguidas (art. 1º).  

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2006), o 

ZEE foi dividido em quatro etapas principais: planejamento, diagnóstico, prognóstico e 

implementação, conforme fluxo metodológico contido na publicação “Diretrizes 

Metodológicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil”. 

 

Fonte: MMA, 2006. 

Na primeira etapa, de Planejamento, foram definidos os objetivos e os horizontes do ZEE. A 

fase seguinte – de Diagnóstico, foi centrada nos levantamentos físico-bióticos, 

socioeconômicos e jurídico-institucionais, com base nos quais se procurou definir a situação 

atual e as tendências do território, servindo-se das representações cartográficas e das técnicas 

de geoprocessamento. Como síntese foram elaborados mapas temáticos sobre a situação 

atual. 

No presente caso, foi elaborado o zoneamento da porção potiguar da bacia hidrográfica do 

Piranhas-Açu, na escala 1:250.000, de importância regional, razão pela qual passou a se 

denominar Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu 

Sustentável/MZPAS. Buscou sistematizar dados e informações para dar suporte a outros 

instrumentos de gestão, em especial, ao licenciamento ambiental e aos demais atos 

autorizativos do Poder Público. Em termos geográficos, a porção potiguar da bacia hidrográfica 

do rio Piranhas-Açu, objeto deste Macrozoneamento, engloba 45 municípios em uma área 

total de 17.509,06 km². 

Diagnóstico 

A etapa de Diagnóstico contemplou o levantamento de dados secundários das esferas 

socioeconômica, físico-biótica e jurídico-institucional para todos os 45 municípios localizados 

na bacia. 
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A esfera socioeconômica contemplou uma avaliação da dinâmica econômica da bacia, com 

informações sobre Produto Interno Bruto (PIB), empresas e empregos, fluxos da produção 

primária e demais considerações gerais. Foram levantados dados da dinâmica demográfica da 

bacia, como população, demografia e as características de ruralidade municipais. As condições 

de vida da população que vive nessa bacia hidrográfica, também foram levantadas, 

contemplando os temas de desenvolvimento humano, renda e ocupação, educação e 

analfabetismo, saneamento básico, vulnerabilidade social e um panorama geral sobre as 

informações obtidas, bem como a forma com que se deu o desenvolvimento e a exploração 

dos aspectos econômicos nesse universo de análise. 

O diagnóstico do meio físico-biótico, por sua vez contemplou o levantamento de dados 

secundários referentes à climatologia, hidrologia, geologia, geomorfologia, pedologia, uso e 

ocupação do solo – panorama evolutivo e atual, desertificação, eventos extremos, áreas 

degradadas, cobertura vegetal e áreas protegidas, susceptibilidade à perda de recursos 

ambientais, além do panorama institucional ambiental. 

A contextualização jurídico-institucional englobou as principais leis federais que cumprem o 

papel de disciplinar o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), seguidas das políticas estaduais 

adotadas pelo Rio Grande do Norte, além de analisar os atores estratégicos presentes no 

processo e a capacidade institucional dos municípios. Também são apresentadas as principais 

políticas públicas incidentes na bacia, nas esferas federal, estadual e municipal. 

As informações obtidas na fase de Diagnóstico foram combinadas de forma integrada com os 

“5 temas prioritários” ou eixos estruturantes principais, que alimentaram e subsidiaram a 

produção dos cenários, bem como a delimitação das zonas e elaboração das diretrizes para 

cada uma delas. São eles, os temas prioritários: 

• Serviços Ecossistêmicos da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu; 

• Indústria e Mineração; 

• Agricultura, Agricultura Irrigada, Pecuária e Carcinicultura; 

• Expansão Urbana e Infraestrutura hidráulica; 

• Energia Renovável. 

A análise integrada propiciou a articulação transversal das informações colhidas na fase de 

Diagnóstico, procurando caracterizar as relações “sinérgicas” (compatíveis) e “alérgicas”  

(conflitantes) entre os vetores de desenvolvimento econômico e os “serviços ecossistêmicos”. 

Finalizada a etapa de realização da contextualização da porção potiguar da bacia hidrográfica 

do rio Piranhas-Açu, fez-se necessário a apresentação dos resultados obtidos à sociedade para 

que esta possa apontar possíveis lacunas que, porventura, não tenham sido identificadas a 

partir dos dados secundários avaliados e, assim, possam ser inseridas no presente 

Macrozoneamento.  

Com base nas Diretrizes Metodológicas do Programa ZEE Brasil (MMA, 2006) foi realizado o 

primeiro ciclo de oficinas com foco no diagnóstico da Bacia, o qual foi possível compartilhar e 

expor opiniões sobre o Macrozoneamento, com a ajuda dos municípios e seus gestores. Foram 
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realizadas seis Oficinas Regionais nos seguintes Municípios Polo: Macau, Açu, Caicó, Parelhas, 

Currais Novos e Lagoa Nova. 

Prognóstico 

A abordagem metodológica prospectiva adotada para o Macrozoneamento utiliza cenários 

como instrumentos para ordenar as percepções acerca dos ambientes nos quais as decisões de 

gestão territorial devem ser tomadas, reduzindo a variabilidade das possibilidades ao explicitar 

a imprevisibilidade inerente ao contexto. No entanto, esse processo de planejamento não tem 

a pretensão de prever o futuro e nem de eclipsar ou substituir a responsabilidade dos órgãos 

gestores municipais, estaduais e federais em suas tomadas de decisões. Uma vez que o 

objetivo dos cenários é apresentar os contrastes da ocupação possível na porção norte 

riograndense da bacia hidrográfica do Piranhas-Açu, seu horizonte temporal é único e 

equivalente a 20 anos (ou seja, até 2039).  

Com o intuito de subsidiar e facilitar as diversas análises sobre as variáveis que permeiam a 

bacia hidrográfica do Piranhas-Açu, foi estabelecida uma base georreferenciada construída a 

partir do cruzamento dos perímetros dos ottotrechos presentes na bacia, com os perímetros 

dos setores censitários municipais, disponibilizados pelo IBGE (Censo Demográfico de 2010), 

resultando em 19.799 células de análise. O cruzamento dessas variáveis torna as análises 

territoriais mais pontuais e concisas, visto que apresentam as características demográficas e 

hídricas dentro de uma mesma divisão territorial.  

O modelo de organização dos dados aqui utilizado é conhecido tecnicamente como um OLAP 

(On Line Analytical Processing), que é uma maneira de organizar grandes quantidades de 

informação relacional que permita realizar pesquisas e gerar relatórios de maneira rápida e 

eficiente. Nos bancos de dados OLAP, as informações são organizadas pelo nível hierárquico de 

detalhe, usando categorias pertinentes em cada caso; a um conjunto de níveis que 

compreenda um aspecto do banco de dados é dado o nome de “dimensão”. 

Para tanto, foram analisados as condicionantes socioeconômicas que geraram quatro cenários 

socioeconômicos prospectivos e as condicionantes ambientais, que subsidiaram a geração dos 

dois cenários ambientais prospectivos. Todos os cenários, até então independentes, foram 

integrados de forma que resultaram um total de oito cenários prospectivos socioeconômicos e 

ambientais (oriundos do cruzamento de quatro cenários socioeconômicos com os dois 

cenários ambientais). 

A análise dos cenários deu subsídio à definição das zonas. O zoneamento é a delimitação de 

uma determinada região de interesse em áreas específicas, por meio da consideração de suas 

características mais significativas e mediante critérios estabelecidos. Ou seja, as áreas 

delimitadas possuem cada uma, funcionalidade uniforme devido às similaridades dos seus 

elementos constituintes e às diferenças marcantes em relação às outras áreas. 

A metodologia para criação das zonas respeitou o Decreto Federal nº 4.297/2002, e seguiu a 

metodologia desenvolvida por Becker e Egler (1996), com adaptações. 
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A metodologia é basicamente definida por dois aspectos principais, o da vulnerabilidade e o da 

potencialidade, que podem ser plotados em eixos vertical e horizontal. O seu interior é 

dividido nas seguintes quadrantes:  

(i) Potencialidade alta e vulnerabilidade baixa – formando as áreas de consolidação;  

(ii) Potencialidade alta e vulnerabilidade alta – formando as áreas de recuperação e 

manejo; 

(iii) Potencialidade baixa e vulnerabilidade baixa – formando as áreas de expansão;  

(iv) Potencialidade baixa e vulnerabilidade alta – formando as áreas de conservação. 

A proposição das zonas (unidades de intervenção) geralmente ocorre com base nos:  

(i) sistemas naturais, em que a variável ecológica está representada na favorabilidade 

que orienta as melhores atividades para os diferentes espaços;  

(ii) nos sistemas socioeconômicos, onde se evidenciam os espaços em transformação;  

(iii)    na dimensão social. 

Deste modo, o sistema de classificação de zonas proposto para este Macrozoneamento 

Ecológico-Econômico baseou-se em uma linha mestra – desenvolvimento com suporte 

ambiental – considerando como suporte às atividades socioeconômicas, à conservação dos 

recursos hídricos, às áreas de serviços ambientais, aos habitats de fauna e aos bancos 

genéticos de flora remanescentes e à recuperação da capacidade ambiental. 

No presente Macrozoneamento foi adotado um sistema multinível (nível I ao IV), no qual é 

possível trabalhar em diferentes escalas de abrangência permitindo atingir diversos públicos e 

recortes territoriais.  

Após a validação das zonas, foram formuladas diretrizes gerais que se apoiaram nos 

fundamentos do Balanced scorecard (BSC) adaptado às condições de elaboração do 

Macrozoneamento. As suas diretrizes foram elaboradas a partir da leitura de um mapa 

estratégico iniciado pela definição dos seus macro-objetivos (visão), constituindo-se uma 

direção de futuro, a linha mestra para que as diretrizes sejam formuladas. Na definição do 

macro-objetivo foram consideradas, analisadas e discutidas as análises dos principais 

documentos deste ZEE, a visão da equipe gerenciadora do estudo, expectativas 

governamentais e de atores chaves regionais. 

Todos os aspectos, desde a criação dos cenários prospectivos até a definição das diretrizes, 

foram validados pela sociedade civil, com a segunda rodada de oficinas regionais, que ocorreu 

em seis Municípios-Polo (os mesmos da primeira rodada, no Diagnóstico). As diretrizes foram 

apresentadas e discutidas para cada zona. O público participante desse processo participativo 

pode elencar, priorizar e incluir novas diretrizes, validando a metodologia utilizada.  

Ao final, assim se apresentou a estrutura do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia 

Hidrográfica do Piranhas-Açu: 
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NÍVEL I - DOMINIO 
GEO-

SOCIOAMBIENTAL 

NÍVEL II - 
CATEGORIA 

NÍVEL III - 
CLASSE 

NÍVEL IV - ZONA 

MACROZONAS 

 

Costeira, 

Piranhas, 

Pataxó, 

Médio Piranhas 

Potiguar; 

Serra de Santana 

Seridó. 

ÁREAS DE 
PRODUÇÃO 

Consolidação 

Consolidação com usos agropecuários 

Consolidação com usos não 
agropecuários 

Expansão 

Expansão com usos agropecuários 

Expansão com usos não agropecuários 

ÁREAS DE 
SUPORTE 
AMBIENTAL 

Recuperação e 
manejo 

Recuperação e manejo de áreas de alta 
fragilidade ambiental e de alta 
importância para ambientes aquáticos 

Recuperação e manejo de áreas de alta 
importância para a biodiversidade 

Conservação 

Conservação de áreas de muito alta 
fragilidade natural 

Conservação de áreas de muito alta 
importância de biodiversidade 

Conservação de áreas de muito alta 
importância para ambientes aquáticos 

ÁREAS 
INSTITUCIONAIS 

Preservação Unidades de conservação de proteção 
integral 

Uso restrito e 
controlado 

Unidades de conservação de uso 
sustentável e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 

Povos e Comunidades tradicionais 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

Subsídios à Implementação 

De modo a viabilizar o Macrozoneamento, foram propostos mecanismos de atuação 

governamental integrada, mediante a instituição da Comissão para a implantação do 

Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas Açu, com o 

objetivo de articular as ações governamentais e integrar as inúmeras políticas públicas que 

incidem sobre a área de estudo, os principais instrumentos de gestão ambiental e de recursos 

hídricos, com destaque para as recomendações ao licenciamento ambiental e demais atos 

autorizativos do Poder Público, dentre outros instrumentos. 
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Anexo II – Domínios Geo-socioambientais do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da 

Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu, com os respectivos municípios que os integram (Nível I) 
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Anexo III - Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu: 

categorias, classes e zonas (Níveis II a IV) 
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APÊNDICE A – FICHAS SÍNTESE SEGUNDO POLOS E MUNICÍPIOS 

Conforme já destacado ao longo deste produto, a participação social na elaboração do 
MZPAS ocorreu massivamente em dois momentos distintos, marcados pelas oficinas 
regionais realizadas após a conclusão de todo o acervo diagnóstico (Produto 04 – 
Documento Síntese e 1º Caderno de Trabalho) e após o estudo prognóstico e 
elaboração da proposta de zoneamento (Produto 07 – Versão preliminar da proposta 
técnica do MZPAS). Esses dois eventos ocorreram em seis municípios-polo: Açu, 
Caicó, Currais Novos, Lagoa Nova, Macau e Parelhas. 

Apesar da pontualidade de tais oficinas, a mobilização ordenada possibilitou que os 
municípios integrantes de um mesmo polo reunissem esforços e contribuíssem 
conjuntamente para os resultados atingidos. Esse cenário é peça-chave para a 
aplicação efetiva dos moldes ecológicos-econômicos propostos, uma vez que 
pressupõe ações conjuntas, indissociáveis e integradas entre as partes envolvidas. 

Assim, os resultados do zoneamento são apresentados sob a perspectiva de cada 
polo das oficinas regionais e seus respectivos municípios integrantes, conforme 
apresentado nos itens subsequentes. É válido destacar que as fichas-síntese 
elaboradas apresentam as zonas ecológicas-econômicas nos três níveis de 
agrupamento, vislumbradas tanto de maneira espacial quanto tabular, e as cores 
utilizadas na representação visual e suas respectivas legendas são completamente 
iguais para fácil entendimento e análise. Associou-se ainda as diretrizes gerais 
indicadas para cada polo segundo seus resultados apresentados. 

Essa agregação territorial permitiu a análise transversal da bacia, de forma a 
sobressair as peculiaridades de cada região (Figura 1). Nesse sentido, observa-se: ao 
passo que o polo de Açu se mostra mais sujeito à pressão econômica, com áreas de 
produção totalizando 73,41% da área do polo, o polo de Currais Novos apresenta 
resultados inversos, com 72,88% de sua área sendo necessária à destinação de 
suporte ambiental. Isso porque o polo de Açu possui uma área bastante representativa 
no que tange aos usos agropecuários, o que reforça a necessidade de sua 
consolidação, refletida pela ocorrência de 3.094,65 km2 (53,12%) em Zona A – 
Consolidação com usos agropecuários. Já a porção sudeste da bacia faz parte do 
Núcleo de Desertificação do Seridó e reforça a necessidade de áreas de recuperação 
e manejo, sobretudo em Acari, Carnaúba dos Dantas e Currais Novos. 

A bacia hidrográfica do Piranhas-Açu como um todo não é marcada por grandes áreas 
já institucionalizadas, como aquelas destinadas a unidades de conservação e/ou 
povos e comunidades tradicionais. Os polos de Caicó e Lagoa Nova são os mais 
representativos em termos de áreas totais, com 23,96 km2 (0,56%) e 34,76 km2 
(1,40%), respectivamente. Apesar disso, conforme apresentado no item 3.3, foram 
mapeadas regiões com potencial para criação de novas unidades de conservação, 
marcadas com áreas em que o suporte ambiental sobressai-se em relação às 
atividades econômicas. 
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Figura 1 – Zonas nível II, III e IV por polo 
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Polo de Açu 

O polo de Açu está localizado norte da bacia hidrográfica do Piranhas-Açu e seus 14 
municípios associados cruzam a bacia de leste à oeste. Além de abranger a maior 
quantidade de municípios, representa 33,27% (5.825,34 km2) da extensão territorial de 
estudo e faz parte de 4 domínios geo-socioambiental (zonas nível I): Costeira; 
Piranhas; Pataxó; Médio Piranhas-Potiguar. Na sequência, são apresentadas as 
particulares do zoneamento de cada município do polo de Açu (Figura 3 a Figura 11). 

Boa parte da área do polo está categorizada em áreas de produção voltadas aos usos 
agropecuários, tanto com zonas de consolidação (55,69%) quanto com zonas de 
expansão (17,72%). Esse cenário mantém-se quando analisado sob a ótica municipal 
(Figura 2), a qual indica que apenas 3 municípios da região de Açu não possuem mais 
de metade da sua área com zoneamento condizente à consolidação e expansão de 
usos agropecuários: Carnaubais, Serra do Mel e Triunfo Potiguar. 

Esses três municípios são classificados essencialmente como áreas propícias à 
conservação, sendo polos de muita alta fragilidade ambiental (zona L) – Triunfo 
Potiguar (39,02%) – e muito alta importância de biodiversidade (zona N) – Serra do 
Mel (42,82%) e Carnaubais (39,11%). Essa dinâmica de suporte ambiental vai ao 
encontro das condicionantes ambientais identificadas na bacia do Piranhas-Açu. 

Apesar de Lajes e Upanema serem os municípios com maior percentual de zonas A, 
ambos não possuem sede municipal dentro dos limites da BHPA e possuem pequenos 
porções na área de estudo do MZPAS. Os municípios de Açu e Angicos, por sua vez, 
estão total ou majoritariamente inseridos na bacia e mostram-se ser destaques no que 
tangem à área total para consolidação (zona A) e expansão (zona F) de usos 
agropecuários, cenário que vai ao encontro de suas perspectivas econômicas atuais e 
futuras. As análises prognósticas de ambos os municípios indicam que, mesmo com 
cenários menos otimistas, há projeções de áreas a serem ocupadas por pecuária –
bovinocultura de corte, pecuária de leite e/ou ovinocaprinocultura – e por agricultura 
familiar. 

Destaca-se a presença de comunidades e povos tradicionais no município de Pedro 
Avelino, próximo à fronteira com o Afonso Bezerra. 

Figura 2 – Zonas nível IV por municípios do polo de Açu 

  
FONTE: COBRAPE, 2020.  
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Figura 3 – Zoneamento do polo de Açu 

 

FONTE: COBRAPE, 2020.  
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Figura 4 – Diretrizes do polo de Açu 

 

FONTE: COBRAPE, 2020.  
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Figura 5 – Zoneamento dos municípios de Açu e Afonso Bezerra (polo Açu) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 6 – Zoneamento dos municípios de Angicos e Carnaubais (polo Açu) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 7 – Zoneamento dos municípios de Fernando Pedroza e Ipanguaçu (polo Açu) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 8 – Zoneamento dos municípios de Itajá e Lajes (polo Açu) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 9 – Zoneamento dos municípios de Paraú e Pedro Avelino (polo Açu) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 10 – Zoneamento dos municípios de São Rafael e Serra do Mel (polo Açu) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 11 – Zoneamento dos municípios de Triunfo Potiguar e Upanema (polo Açu) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Polo de Caicó 

Toda a porção sudoeste da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu foi agrupada no 
polo de Caicó, de forma que este abrange 4.317,22 km2 (24,7%) e é representado por 
10 municípios: Caicó, Campo Grande, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jucurutu, São 
Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, Serra Negra do Norte e 
Timbaúba dos Batistas. Na sequência, são apresentadas as particulares do 
zoneamento de cada município do polo de Caicó (Figura 13 a Figura 19). 

As condicionantes ambientais identificadas neste polo foram, essencialmente, áreas 
prioritárias mapeadas pelo Projeto Caatinga Potiguar, APCBs e locais cujo Índice de 
Fragilidade Ambiental (IFA) foi verificado como alto ou muito alto. Desse modo, essas 
regiões demonstraram maior necessidade de suporte ambiental, resultando em zonas 
de preservação: zona J, recuperação e manejo de áreas de alta fragilidade ambiental 
e de alta importância para ambientes aquáticos; e zona K, recuperação e manejo de 
áreas de alta importância para a biodiversidade. Estas manchas estão localizadas 
principalmente em Serra Negra do Norte, Jardim de Piranhas, no arredor da sede 
municipal de Caicó e na parte sul de Jucurutu. 

Neste polo também foram verificadas áreas já institucionalizadas, como é o caso da 
Estação Ecológica do Seridó em Serra Negra do Norte (zona I – unidades de 
conservação de proteção integral) e a Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Fazenda Salobro em Jucurutu (zona S – unidades de conservação de uso sustentável 
e RPPNs). Juntas, estas zonas abrangem 23,96 km2, o que representa apenas 0,56% 
da extensão territorial do polo. 

Por fim, o quantitativo de áreas de produção se sobrepuseram em relação à área total 
tanto de suporte ambiental quanto institucional (Figura 12). Destaque para a zona de 
consolidação com usos agropecuários (zona A), que representa mais da metade do 
território municipal de Caicó (60,65%), Campo Grande (55,06%), Ipueira (85,35%), 
São Fernando (61,47%), São João do Sabugi (88,97%), São José do Seridó (82,11%) 
e Timbaúba dos Batistas (80,76%). Este conjunto de municípios tem relação intrínseca 
com a ovinocaprinocultura e a pecuária, seja de corte, seja de leite. 

Figura 12 – Zonas nível IV por municípios do polo de Caicó 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 13 – Zoneamento do polo de Caicó 

 

FONTE: COBRAPE, 2020.  
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Figura 14 – Diretrizes do polo de Caicó 

 

FONTE: COBRAPE, 2020.  
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Figura 15 – Zoneamento dos municípios de Caicó e Campo Grande (polo Caicó) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 16 – Zoneamento dos municípios de Ipueira e Jardim de Piranhas (polo Caicó) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 17 – Zoneamento dos municípios de Jucurutu e São Fernando (polo Caicó) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 18 – Zoneamento dos municípios de São João do Sabugi e São José do Seridó 
(polo Caicó) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 19 – Zoneamento do município Serra Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas 
(polo Caicó) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

  



194 

Polo de Currais Novos 

Os municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, São Vicente e 
pequena parte oeste de Campo Redondo fazem parte do conglomerado do polo de 
Currais Novos. Apesar da abrangência deste polo ser menor do que à anterior (Caicó), 
os 2.195,59 km2 deste polo distribuem-se mais heterogeneamente pelo zoneamento 
ecológico-econômico, reforçando as características particulares de cada município 
envolvido. Na sequência, são apresentadas as particulares do zoneamento de cada 
município do polo de Currais Novos (Figura 21 a Figura 25). 

Além de comporem parte do Núcleo de Desertificação do Seridó, os municípios de 
Acari, Carnaúba dos Dantas e Currais Novos possuem uma envoltória de 
condicionantes ambientais bastante demarcada, de forma a refletir um conjunto de 
áreas prioritárias identificadas no Projeto Caatinga Potiguar, APCBs e regiões 
extensas de alta ou muito alta fragilidade ambiental. Estes três municípios também são 
palco de 10 dos 16 geossítios inventariados na BHPA, reflexo da alta diversidade 
geológica apresentada na região. Esse cenário reforça ainda mais a urgência de 
amparos ambientais, o que implica em áreas de suporte ambiental extensas, que 
totalizaram 84,47%; 98,27%; e 88,54% da área total de Acari, Carnaúba dos Dantas e 
Currais Novos, respectivamente (Figura 20). 

Cenário oposto ocorre com os municípios localizados à oeste do polo, ou seja, na 
porção mais central da BHPA, que possuem maior propensão ao desenvolvimento de 
atividades econômicas devido às suas menores fragilidades ambientais. Tanto São 
Vicente quanto Cruzeta são locais com maior possibilidade de consolidação com usos 
agropecuários (zona A), com agricultura familiar já consolidada e representativa na 
dinâmica econômica de ambos os municípios. Cruzeta possui ainda 4,95% de sua 
área voltada à consolidação com usos não agropecuários (zona B), uma vez que são 
desenvolvidas atividades minerárias na região e estas possuem possibilidade de 
crescimento em cenários prospectivos. 

É valido ainda destacar dois aspectos: (i) apesar de Campo Redondo possuir 
estratificação percentual distinta dos demais municípios, sua área zoneada na BHPA é 
mínima; (ii) zona G de Currais Novos está diretamente relacionada com a área urbana 
divulgada pelo Censo 2010, ou seja, indica a infraestrutura urbana municipal. 

Figura 20 – Zonas nível IV por municípios do polo de Currais Novos 

  

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 21 – Zoneamento do polo de Currais Novos 

 

FONTE: COBRAPE, 2020.  
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Figura 22 – Diretrizes do polo de Currais Novos 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 23 – Zoneamento dos municípios de Acari e Campo Redondo (polo Currais 
Novos) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 24 – Zoneamento dos municípios de Carnaúba dos Dantas e Cruzeta (polo Currais 
Novos) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 25 – Zoneamento dos municípios de Currais Novos e São Vicente (polo Currais 
Novos) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Polo de Lagoa Nova 

A Serra de Santana é um dos epicentros da bacia hidrográfica do Piranhas-Açu tanto 
em termos de potenciais econômicos quanto de suporte ambiental. Os municípios 
envolvidos nesta dinâmica – Bodó, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, Santana do 
Matos e Tenente Laurentino Cruz – representam 14,2% da área total de estudo e 
fazem parte do polo de Lagoa Nova. Na sequência, são apresentadas as particulares 
do zoneamento de cada município do polo de Lagoa Nova (Figura 27 a Figura 31). 

Ao passo que a região possui uma alta diversidade de fauna e flora, verificam-se altos 
e muito altos índices de fragilidade ambiental, sobretudo em Santana do Matos e 
Bodó. Assim, o zoneamento proposto sobressai nesses dois municípios as zonas J e L 
que representam conjuntamente 48,29% e 75,56%, respectivamente. Apesar destes 
serem os casos mais representativos, é importante ressaltar que todos os municípios 
do polo de Lagoa Nova possuem minimamente 30% de sua área voltada ao suporte 
ambiental. 

A Figura 26 mostra que os municípios de Florânia, Lagoa Nova e Santana do Matos 
são os municípios de maior representatividade agropecuária, com áreas de 
consolidação com usos agropecuários de 319,43 km2 (63,28%), 76,84 km2 (43,58%) e 
399,06 km2 (28,15%), respectivamente. Enquanto Florânia e a cidade-polo são mais 
agrícolas, com cultivos de castanha desenvolvida pela agricultura familiar, Santana do 
Matos volta-se à pecuária de corte e também leiteira. 

Ainda em termos econômicos, ressalta-se que, pela combinação entre uma altitude 
mais elevada e ventos favoráveis, a Serra de Santana é palco do maior potencial de 
geração de energia eólica do país, com usinas já em operação e muitas ainda em fase 
de inventariado. Santana do Matos possui ainda potencial de geração de energia 
fotovoltaica.  

Por fim, é fundamental destacar os dados apresentados na Figura 27, que mostram 
que o polo de Lagoa Nova é o detentor do maior percentual relativo de áreas 
institucionais, com 1,40% (34,76 km2 do polo). Essa região faz parte do complexo de 
povos e comunidades tradicionais e atravessa os municípios de Lagoa Nova, Santana 
do Matos e Bodó, como pode ver vislumbrado pela Figura 26. 

Figura 26 – Zonas nível IV por municípios do polo de Lagoa Nova 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 27 – Zoneamento do polo de Lagoa Nova 

 

FONTE: COBRAPE, 2020.  
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Figura 28 – Diretrizes do polo de Lagoa Nova 

 

FONTE: COBRAPE, 2020.  
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Figura 29 – Zoneamento dos municípios de Bodó e Cerro Corá (polo Lagoa Nova) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 30 – Zoneamento dos municípios de Florânia e Lagoa Nova (polo Lagoa Nova) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 

  



205 

Figura 31 – Zoneamento dos municípios de Santana do Matos e Tenente Laurentino Cruz 
(polo Lagoa Nova) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Polo de Macau 

A região mais ao norte da bacia hidrográfica do Piranhas-Açu é de bastante 
proximidade com a costa litorânea potiguar, corresponde à 6,2% da extensão territorial 
da bacia (1.092,55 km2) e abrange os municípios de Alto do Rodrigues, Macau, 
Pendências e Porto do Mangue. Cada um desses possui particularidades em termos 
de suas potencialidades e fragilidades, o que lhe conferem distribuição relativamente 
distinta em termos de zoneamento no nível IV, como indica a Figura 32. Na sequência, 
são apresentadas as particulares do zoneamento de cada município do polo de Macau 
(Figura 33 a Figura 36). 

As áreas de produção representam mais de 90% da área do município de Alto do 
Rodrigues, indicando a grande pressão econômica existente. Desse total, destacam-
se as áreas agropecuárias tanto em consolidação (zona A – 37,04%) quanto em 
expansão (zona F – 45,53%). Esse panorama é corroborado com as projeções 
prognósticas dos potenciais da região, sobretudo no que permeia à agricultura 
irrigada, que poderá ser ainda mais acentuada com o incremento hídrico advindo das 
obras de transposição do rio São Francisco (PISF). 

Apesar de predominantemente o município de Macau também ser mais voltado aos 
meios produtivos, o destaque maior é para economia de usos não agropecuários, com 
destaque para as zonas B (consolidação) e G (expansão), que, juntas, representam 
55,33% (118,19 km2) de sua área total. Isso é reflexo da expressiva atividade salineira 
e o consolidado mercado aquícola da região e os seus potenciais crescimento futuro. 

Assim como Alto do Rodrigues, Pendências possui uma tendência ao desenvolvimento 
de áreas de usos agropecuárias, com áreas já consolidadas (15%) e em ritmo de 
expansão (31,68%) no que tange à agricultura irrigada. Há ainda 95,53 km2 (22,79%) 
destinados à zona G, de expansão de usos não agropecuários, que poderão 
acomodar o desenvolvimento de parques eólicos e atividades de mineração. Por outro 
lado as áreas de suporte ambiental são essencialmente de regiões de conservação de 
muito alta importância de biodiversidade. 

A zona N é identificada também no município de Porto do Mangue, apesar de neste 
ser observada em 77,76% da área total. Essa representatividade é decorrente do 
mapeamento de áreas prioritárias do Projeto Caatinga Potiguar e APCBs. 

Figura 32 – Zonas nível IV por municípios do polo de Macau 

  
FONTE: COBRAPE, 2020.
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Figura 33 – Zoneamento do polo de Macau 

 

FONTE: COBRAPE, 2020.  
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Figura 34 – Diretrizes do polo de Macau 

 

FONTE: COBRAPE, 2020.  



209 

Figura 35 – Zoneamento dos municípios de Alto do Rodrigues e Macau (polo Macau) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 36 – Zoneamento dos municípios de Pendências e Porto do Mangue (polo Macau) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Polo de Parelhas 

A porção sudeste da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu engloba completamente 5 
municípios – Equador, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Parelhas e Santana do Seridó 
– os quais abrangem uma área de 1.587,64 km2 (9,1%). Como pode ser verificado 
pela Figura 37, o zoneamento nível IV destes municípios apresenta significativas 
discrepâncias entre si, ora com inclinações maiores às áreas de produção ora às 
áreas de suporte ambiental. Na sequência, são apresentadas as particulares do 
zoneamento de cada município do polo de Parelhas (Figura 38 a Figura 42). 

Equador e Parelhas apresentam estratificações bastante semelhantes, com maior 
urgência de áreas de preservação, uma vez que ambos fazem parte do Núcleo de 
Desertificação do Seridó. As zonas J e K, juntas, ocupam 167,80 km2 (63,51%) de 
Equador e 434,44 km2 (84,68%) de Parelhas. Neste último município conta ainda com 
grande diversidade tanto geológica, com mapeamento de bolsões de alta e muito alta 
diversidade, quanto socioculturais, com a presença de área reservada exclusivamente 
aos povos e comunidades tradicionais no norte do município. 

Os demais municípios que compõem o polo de Parelhas têm maiores pressões 
econômicas, sobretudo no que tange à consolidação com usos agropecuários (zona A) 
sendo esta zona correspondente à: 76,46% do Jardim do Seridó; 95,99% de Ouro 
Branco; e 77,91% de Santana do Seridó. Nessas regiões desenvolvem-se 
principalmente rebanhos pecuários, de ovinos e caprinos. 

É fundamental reforçar que tanto em regiões com zoneamento mais econômico quanto 
mais ambiental, delimita-se uma envoltória típica do sertanejo potiguar e sua relação 
com a ambiência marcada pela seca. Enquanto a pecuária de corte é reflexo da base 
alimentar da população e serve, em tempos de crise hídrica mais acentuadas, de 
poupança financeira aos produtores rurais, a pecuária de leite incentiva o 
desenvolvimento de atividades agroindustriais como a produção de produtos lácteos 
(manteiga, iogurte, queijos artesanais e outros). 

Figura 37 – Zonas nível IV por municípios do polo de Parelhas 

 

 

FONTE: COBRAPE, 2020.
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Figura 38 – Zoneamento do polo de Parelhas 

 

FONTE: COBRAPE, 2020.  
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Figura 39 – Diretrizes do polo de Parelhas 

 

FONTE: COBRAPE, 2020.  
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Figura 40 – Zoneamento dos municípios de Equador e Jardim do Seridó (polo Parelhas) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 41 – Zoneamento dos municípios de Ouro Branco e Parelhas (polo Parelhas) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 
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Figura 42 – Zoneamento do município de Santana do Seridó (polo Parelhas) 

 

FONTE: COBRAPE, 2020. 


