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1ª Rodada de Oficinas

total de 282 
participantes, 47 

por polo



CRONOGRAMA DO TRABALHO



Apresentação dos Participantes

Homens
Mulheres
Até 29
30 a 59
60 ou mais

Até Primeiro Grau
Nível Médio
Nível Superior
Pós Graduação

Católicos
Evangélicos
Religiões Afros ou indígenas

Setor Público
Academia
Militar/Polícia
Conselhos 
Setor Produtivo
Sociedade Civil 

Preto/Negros
Brancos
Pardos
Amarelos
Indígena



• Material das pastas
– Informação aos participantes/ Anotações
– Ficha de Inscrição
– FICHA DE ANÁLISE INDIVIDUAL (como usar)
– Ficha de avaliação do evento (devolução)

Dinâmica da Participação



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

INSTRUMENTO
Instrumento de ordenamento territorial 
definido pela Política Nacional de Meio 

Ambiente e regulamentado pelo 
Decreto nº 4.297/2002

FINALIDADE
Viabilizar o desenvolvimento 

sustentável a partir da compatibilização
do desenvolvimento socioeconômico

com a proteção e conservação
ambiental

VALIDAÇÃO
Construção técnica com respaldo e 

acompanhamento intenso de 
instituições gestoras de âmbito 

compatível (Comissão Interinstitucional 
de Acompanhamento e Avaliação)

PARTICIPAÇÃO
Imprescindível participação popular e 

de atores-chave para a devida 
consideração de informações específicas 
à ambiência e compreensão dos anseios 

de desenvolvimento local



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

“Obrigatoriamente seguido na implantação 
de planos, obras e atividades públicas e 

privadas, estabelece medidas e padrões de 
proteção ambiental destinados a assegurar a 
qualidade ambiental, dos recursos hídricos e 
do solo e a conservação da biodiversidade, 
garantindo o desenvolvimento sustentável e 

a melhoria das condições de vida da 
população.” (Decreto nº 4.297/2002)

Visão societária de 
longo prazo

No curto prazo, há 
PERDAS x GANHOS



Objetivos das Oficinas
• Divulgar o projeto e sua importância como instrumento de 

gestão territorial;
• Sensibilizar os atores para que se apropriem e participem 

ativamente do processo de zoneamento;
• Intensificar a articulação entre o poder público, a 

sociedade civil e setor produtivo;
• Mediar a negociação entre os mais diversos interesses 

sociais, econômicos, ambientais e políticos;
• Captar o conhecimento da população local, agregando suas 

informações ao projeto;
• Receber contribuições que reflitam os interesses legítimos 

e as prioridades regionais;
• Construir o MZEE, de fato, em conjunto com a sociedade.



Programação da Oficina
• 7h45 – 8h00: Preparativos para o evento

• 8h00 - 8h30: Credenciamento dos participantes e coffee break

• 8h30 – 8h:45: Abertura dos trabalhos, explicação dos objetivos e abertura

• 8h45 - 11h30: Apresentação do Produto R-07 Cenários e Zoneamento preliminar

• Intervalo

• 12h00 - 13h00: Priorização das diretrizes – exercício individual

• 13h00 - 13h30: Refeição/Lanche 

• 13h30 - 14h40: Apresentação e discussão das diretrizes

• 14h40 – 15h00: Encaminhamentos e Encerramento



1. Manter o Celular no silencioso;
2. Atender celular fora da sala;
3. Evitar conversas paralelas;
4. Fazer intervenções objetivas;
5. As falas devem focar o tema que esta em discussão;
6. Manter o ambiente limpo; 
7. Usar o mesmo copo várias vezes;
8. Faremos intervalo e lanche reforçado;
9. Evitar tumulto nas mesas de lanche, café e agua (não é trabalho 

de grupo).

Acordos e compromissos na Oficina



1ª ETAPA:

O ZONEAMENTO



METODOLOGIA GERAL



LÓGICA DE CONCEPCÃO DAS ZONAS
Adaptado de BECKER E ÉGLER (1996) seguindo recomendação da

Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e Ministério do Meio Ambiente (MMA)

ÁREAS DE 
PRODUÇÃO

ÁREAS DE
SUPORTE AMBIENTAL



ZONAS ECOLÓGICO-ECONÔMICAS 
NÍVEL I - DOMINIO 

GEO-
SOCIOAMBIENTAL

NÍVEL II -
CATEGORIA

NÍVEL III -
CLASSE NÍVEL IV - ZONA

MACROZONAS

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 
INSTITUCIO
NAIS

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



FOCO E ESCALA DE TRABALHO

45 MUNICÍPIOS

ÁREA: 17.509 km²
(Sergipe: 21,9 km2)

www.macrozeepiranhas-acu.com



ESCALA DE TRABALHO

ENFOQUE ABRANGÊNCIA 
TERRITORIAL

NÍVEL POLÍTICO-
ADMINISTRATIVO

ORDENS DE 
GRANDEZA

ESTRATÉGICO 
(POLÍTICO)

Continental Federal 1:10.000.000/1:5.000.000

Nacional Federal 1:2.500.000/1:1.000.000

Regional Federal/Estadual 1:1.000.000/1:250.000

TÁTICO 
(OPERACIONAL)

Estadual Estadual 1:250.000/1:100.000

Municipal Municipal 1:100.000/1:50.000

Local Distrital 1:25.000/1:1.000



BASE ESPACIAL DE ANÁLISE

19.799 células
88,43 HA médios

32,19 HA medianos



MACAU

105 células
zona a: 26
zona b: 28
zona f: 11
zona g: 27
zona j: 9
zona k: 3
zona n: 1



AÇU

803 células
zona a: 370
zona b: 43
zona f: 90
zona g: 72
zona j: 89

zona k: 101
zona l: 8

zona n: 26
zona s: 4



CAICÓ

2.731 células
zona a: 1.237
zona b: 132

zona f: 9
zona g: 241
zona j: 334
zona k: 536
zona l: 124
zona q: 118



PARELHAS

298 células
zona a: 21
zona b: 9

zona g: 40
zona j: 70

zona k: 124
zona l: 3

zona n: 26
zona q: 2
zona t: 3



CURRAIS NOVOS

1.077 células
zona a: 82
zona b: 63
zona f: 5

zona g: 247
zona j: 243
zona k: 355
zona l: 28
zona q: 53
zona i: 1



LAGOA NOVA

153 células
zona a: 30
zona b: 4
zona f: 22
zona g: 14
zona j: 8

zona k: 38
zona l: 27
zona n: 3
zona t: 7









Zonas 
Ecológico-

Econômicas
de Nível I



2ª ETAPA:

ANÁLISE DAS 
POTENCIALIDADES & 
VULNERABILIDADES



METODOLOGIA GERAL



ECONÔMICO

 Dinâmica econômica, 
demográfica e das 
condições de vida

 Planos, programas e 
investimentos
públicos e privados

 Análise das atividades
produtivas

ECOLÓGICO

 Análise de retenção
de sedimentos

 Projetos de alteração
hídrica (Barragem de 
Oiticica e PISF)

 Mudanças climáticas

 Planos e estratégias
de conservação

METODOLOGIA GERAL



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

AGRICULTURA 
IRRIGADA

AQUICULTURA ENERGIAS 
RENOVÁVEIS MINERAÇÃO

ATIVIDADE 
SALINEIRA

AGRICULTURA 
FAMILIAR

PECUÁRIA



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVASAGRICULTURA 
IRRIGADA

MENOR INTENSIDADE MAIOR INTENSIDADE



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

AQUICULTURAAGRICULTURA 
IRRIGADA

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS MINERAÇÃO

ATIVIDADE 
SALINEIRA

AGRICULTURA 
FAMILIAR

PECUÁRIA



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVASAQUICULTURA

MENOR INTENSIDADE MAIOR INTENSIDADE



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS

AGRICULTURA 
IRRIGADA AQUICULTURA MINERAÇÃO

ATIVIDADE 
SALINEIRA

AGRICULTURA 
FAMILIAR

PECUÁRIA



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVASGERAÇÃO DE 
ENERGIA

MAIOR INTENSIDADE

GERAÇÃO EÓLICA
MENOR INTENSIDADE



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVASGERAÇÃO DE 
ENERGIA

MENOR INTENSIDADE MAIOR INTENSIDADE

GERAÇÃO FOTOVOLTAICA



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

MINERAÇÃOAGRICULTURA 
IRRIGADA AQUICULTURA ENERGIAS 

RENOVÁVEIS
ATIVIDADE 
SALINEIRA

AGRICULTURA 
FAMILIAR

PECUÁRIA



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVASMINERAÇÃO

MENOR INTENSIDADE MAIOR INTENSIDADE



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

ATIVIDADE 
SALINEIRA

AGRICULTURA 
IRRIGADA AQUICULTURA ENERGIAS 

RENOVÁVEIS
MINERAÇÃO AGRICULTURA 

FAMILIAR
PECUÁRIA



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVASATIVIDADE 
SALINEIRA

MENOR INTENSIDADE MAIOR INTENSIDADE



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

AGRICULTURA 
FAMILIAR

AGRICULTURA 
IRRIGADA AQUICULTURA ENERGIAS 

RENOVÁVEIS
MINERAÇÃO ATIVIDADE 

SALINEIRA
PECUÁRIA



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVASAGRICULTURA 
FAMILIAR

MENOR INTENSIDADE MAIOR INTENSIDADE

Menos área 
ocupada, porém 

mais produtividade



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

PECUÁRIAAGRICULTURA 
IRRIGADA AQUICULTURA ENERGIAS 

RENOVÁVEIS
MINERAÇÃO ATIVIDADE 

SALINEIRA
AGRICULTURA 

FAMILIAR



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVASPECUÁRIA

MENOR INTENSIDADE MAIOR INTENSIDADE

GADO DE CORTE



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

PECUÁRIAAGRICULTURA 
IRRIGADA AQUICULTURA ENERGIAS 

RENOVÁVEIS
MINERAÇÃO ATIVIDADE 

SALINEIRA
AGRICULTURA 

FAMILIAR



CENÁRIOS DAS ATIVIDADES PRODUTIVASPECUÁRIA

MENOR INTENSIDADE MAIOR INTENSIDADE

GADO PARA LEITE 
E OVINOCAPRINO



Riscos de escassez hídrica, 
majorados pelas projeções de 
alterações nas normais climáticas

Riscos de desertificação, 
majorados pelo uso e ocupação
do solo de forma desordenada

EC
O

LÓ
G

IC
O



Perda de solo 
(serviço 

ecossistêmico 
retenção de 
sedimentos)

Mapeamento de 
condicionantes 

ambientais

Mudanças do 
clima e efeitos 
no bal. hídrico



ANÁLISE DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

SERVIÇO ECOSSISTÊMICO
DE RETENÇÃO DE SEDIMENTOS

• Uso do software InVEST (desenvolvida pelo Projeto Capital Natural em 
colaboração com a Stanford Univ., TNC, BID, GEF e FEMSA)

• Metodologia de aplicação do modelo de perda de solo (desconsidera o 
ganho de solo que é majorado pela vegetação nativa):

– Modelo Digital de Elevação; Erodibilidade; Erosividade; Uso do solo; Hidrografia

2017

Hipótese 
conservacionista

• Área de Preservação Permanente 
totalmente preservada

• Área de Muito Alta Fragilidade 
Ambiental preservada

• Área de Alta Fragilidade Ambiental 
com no mínimo 20% de preservação

PS

CA

MC



SERVIÇO ECOSSISTÊMICO DE RETENÇÃO DE SEDIMENTOS

Uso do solo 2017
(40,9 ton/ano)

-10,4%

PS

CA

MC

Hipótese conservacionista
(36,6 ton/ano)

Perda de solo
(ton/ha)



PS

CA

MC ANÁLISE DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

MUDANÇAS DO CLIMA
Projeções da FGV (2018)



ANÁLISE DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

MUDANÇAS DO CLIMA
Projeção de precipitação no Res. Armando Ribeiro no Cenário Árido

pr
ec

ip
ita

çã
o 

em
 m

m
/a

no

PS

CA

MC

média de redução de 
8% na precipitação

CENÁRIO ÁRIDO



ANÁLISE DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

MUDANÇAS DO CLIMA
Projeção de precipitação no Res. Armando Ribeiro no Cenário Árido

pr
ec

ip
ita

çã
o 

em
 m

m
/a

no Concentração ainda 
maior das chuvas 

PS

CA

MC



ANÁLISE DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

MUDANÇAS DO CLIMA
COM INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS PREVISTAS

• Barragem de Oiticica e Eixo de Integração do Seridó
– Capacidade estimada de 524,4 hm³;
– Já se encontra em fase de conclusão
– Finalidade de abastecimento de um eixo de integração para a 

distribuição de suas águas pela região do Seridó
• Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF)

– Direcionar, em caráter contínuo, uma vazão de 26,4 m³/s
para o agreste e sertão dos estados do nordeste 
setentrional, podendo vir a fornecer até 127 m³/s em 
momentos de abundância no reservatório de Sobradinho ou 
ainda sob situações emergenciais nas bacias receptoras

PS

CA

MC



ANÁLISE DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

MUDANÇAS DO CLIMA
COM INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS PREVISTAS

• Barragem de Oiticica e Eixo de Integração do Seridó
– Capacidade estimada de 524,4 hm³;
– Já se encontra em fase de conclusão
– Finalidade de abastecimento de um eixo de integração para a 

distribuição de suas águas pela região do Seridó
• Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF)

– Direcionar, em caráter contínuo, uma vazão de 26,4 m³/s
para o agreste e sertão dos estados do nordeste 
setentrional, podendo vir a fornecer até 127 m³/s em 
momentos de abundância no reservatório de Sobradinho ou 
ainda sob situações emergenciais nas bacias receptoras

O custo para a adução 
do volume de cerca de 
44,55 mil hm3, seria de 

R$ 1,15 bilhões (custo de 
uso da água apenas)

(FGV, 2018) 

PS

CA

MC



COM OITICICA E SEM PISF

CENÁRIO ÁRIDO

COM OITICICA E COM PISF

Déficits esperados em 50% do tempo no 
abastecimento de águaPS

CA

MC



COM OITICICA E SEM PISF COM OITICICA E COM PISF

PS

CA

MC

CENÁRIO 
MODERADO

Déficits esperados em 50% do tempo no 
abastecimento de água



• Amplitude da maré 
do IBGE

• Cenário MC de +1,5°C
• Aumento potencial 

de 4,0 metros
• Avanço de até 14 km 

para o interior
• Aprox. 25 mil 

pessoas afetadas
• Até 78% da área atual 

das salinas afetada

PS

CA

MC



Integração de 
mapeamentos de  
condicionantes 

ambientais

PS

CA

MC



3ª ETAPA:

OS CENÁRIOS



CONSTRUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS CENÁRIOS

• Como as pressões exercidas pelas atividades produtivas se 
acomodam no território? Cruzamento dos cenários!

• As condicionantes ambientais analisadas não são, atualmente, 
elementos de restrição à expansão das atividades produtivas...

• Dada a predominância de propriedades privadas, a maior 
restrição é a LPVN (Lei de Proteção à Vegetação Nativa, Lei 
Federal nº 12.651/2012)

NORMATIVO MENOS (-) RESTRITIVO

• APP – Áreas de Preservação Permanente
o atualmente preservadas: 

manutenção
o atualmente ocupadas:  sem 

necessidade de restauração
• RL – Reserva Legal

o atualmente preservadas: sem 
restrição para novas ocupações

o atualmente ocupadas: sem 
necessidade de restauração

NORMATIVO MAIS (+) RESTRITIVO

• APP – Áreas de Preservação Permanente
o atualmente preservadas: 

manutenção
o atualmente ocupadas:  recuperação

• RL – Reserva Legal
o atualmente preservadas: 

manutenção
o atualmente ocupadas: recuperação



CENÁRIO NORMATIVO MENOS (-) RESTRITIVO



CENÁRIO NORMATIVO MAIS (+) RESTRITIVO



RESULTADOS DOS CENÁRIOS - CRUZAMENTOS

8 
co

m
bi

na
çõ

es Conjuntura econômica (+ e -)

Agricultura familiar (+ e -)

Cenário ambiental (+ e -)



CENÁRIO AMBIENTAL(-) ECONÔMICO(-) AGR. FAMILIAR(-)



CENÁRIO AMBIENTAL(-) ECONÔMICO(-) AGR. FAMILIAR(+)



CENÁRIO AMBIENTAL(-) ECONÔMICO(+) AGR. FAMILIAR(-)



CENÁRIO AMBIENTAL(-) ECONÔMICO(+) AGR. FAMILIAR(+)



CENÁRIO AMBIENTAL(+) ECONÔMICO(-) AGR. FAMILIAR(-)



CENÁRIO AMBIENTAL(+) ECONÔMICO(-) AGR. FAMILIAR(+)



CENÁRIO AMBIENTAL(+) ECONÔMICO(+) AGR. FAMILIAR(-)



CENÁRIO AMBIENTAL(+) ECONÔMICO(+) AGR. FAMILIAR(+)



CONCLUSÕES DOS CENÁRIOS PROSPECTIVOS

Socioeonômico
com Ambiental-

Perde-se entre 120 e 134 mil ha de 
vegetação nativa (7,3% da área 

total, cerca de 13,4% da vegetação 
nativa da cena atual)

Atividades agropecuárias: expansão 
entre 38,7 e 49,7 mil ha

Vegetação nativa cederia espaço 
não somente para a agricultura, 

mas principalmente para a pecuária

Socioeonômico
com Ambiental+

Restrições ambientais evitam a 
perda de cerca de 60 mil ha de 

vegetação

Agricultura: expansão entre 29 e 
39,6 mil ha (crescimento entre 26% 

e 36% em relação à cena atual)

Pecuária: crescimento de 6,7 a 
7,6% (ao invés de 12,6 a 13,5% no 

Ambiental-) 



4ª Etapa:

CONCLUSÕES DO 
PROGNÓSTICO

&
DISCUSSÃO

SOBRE O ZEE



DISCUSSÃO DO PROGNÓSTICO

Uma vez que o zoneamento parte do 
princípio de convergência entre os usos
e determinação dos locais prioritários, 
como as atividades produtivas podem 
respeitar as vulnerabilidades do meio 

ambiente?



DISCUSSÃO DO PROGNÓSTICO

A expansão das 
atividades produtivas é 

possível,
mas em quais 

circunstâncias?

Dados os riscos e de 
especificação locacional 

dos empreendimentos 
produtivos, quais as 
práticas de gestão 

necessárias?

O PISF não é 
suficiente para 
garantir um balanço 
hídrico positivo em 
todo o território... o 
que se pode fazer 
adicionalmente?

Diversas atividades 
produtivas se 
concentram no 
espaço (em um 
mesmo local).
Como 
compatibilizar?



5ª Etapa:

DEFINIÇÃO &
PRIORIZAÇÃO DE
DIRETRIZES



DINÂMICA DE PRIORIZAÇÃO
• SUGERIR novas diretrizes ao final
• RISCAR diretrizes que julgar impertinente
• ADAPTAR diretrizes que julgar pertinente
• INDIVIDUALMENTE, marcar com um “X” as 4 

diretrizes que você considera prioridade
• ENTREGAR as fichas para sistematização

AÇU



DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO – P ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL ÁREAS INSTITUCIONAIS



DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO – P ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL ÁREAS INSTITUCIONAIS

Nível III Consolidação -
c Expansão Recuperação Conservação Preserv. Uso restrito e 

controlado



DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO – P ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL ÁREAS INSTITUCIONAIS

Nível III Consolidação -
c Expansão Recuperação Conservação Preserv. Uso restrito e 

controlado

Nível IV a

Discriminação Consolidação com usos agropecuários



DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO – P ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL ÁREAS INSTITUCIONAIS

Nível III Consolidação -
c Expansão Recuperação Conservação Preserv. Uso restrito e 

controlado

Nível IV a

Discriminação Consolidação com usos agropecuários

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

Agregar valor à produção agropecuária por meio da manutenção dos ativos ambientais associados à 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

Desenvolver atividades de agroturismo

Desenvolver tecnologias produtivas que minimizem impactos e aumentem capacidade produtiva

Desenvolver uma política de conservação ambiental de estradas rurais

Estabelecer e monitorar indicadores de qualidade ambiental associada a atividades agropecuárias produtivas

Estabelecer estratégias e infraestrutura para logística reversa de embalagens de agrotóxicos

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 (APLs), visando consolidar cadeias produtivas prioritárias para a inclusão social produtiva

Fomentar o uso de boas práticas agrícolas adaptadas as condições locais 

Incentivar ações de assistência técnica aos agricultores rurais para sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)

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



DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO – P ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL ÁREAS INSTITUCIONAIS

Nível III Consolidação -
c Expansão Recuperação Conservação Preserv. Uso restrito e 

controlado

Nível IV b
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DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO – P ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL ÁREAS INSTITUCIONAIS

Nível III Consolidação -
c Expansão Recuperação Conservação Preserv. Uso restrito e 

controlado

Nível IV b

Discriminação Consolidação com usos não agropecuários

Regularizar as atividades irrigantes junto as instancias ambientais

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

Estabelecer e implementar padrões mínimos relativos à sustentabilidade da matriz energética e de insumos da indústria ceramista

Incentivar o estabelecimento de novas indústrias secas

Desenvolver mercado de água para alocação negociada entre os diversos setores produtivos

Incentivar projetos de utilização de biomassa vegetal para substituir o uso de lenha de espécies nativas

Incentivar a comercialização e valoração de produtos certificados por boas práticas ambientais e de manutenção de serviços 
ambientais

Promover a consolidação e formalização do pólo têxtil e disseminação de boas práticas no tratamento de efluentes e uso de água

Estabelecer e monitorar indicadores de qualidade ambiental associada a atividades produtivas

Consolidar a aquicultura de alta tecnologia e a demarcação e ordenamento dos parques aquícolas

Garantir o efetivo controle e tratamento de efluentes industriais 

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

Incentivar a adoção de fontes geradoras de energia descentralizada (em pequena escala), notadamente a fotovoltaica
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Nível III Consolidação Expansão - e Recuperação Conservação Preserv. Uso restrito e 
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Nível IV f

Discriminação Expansão com usos agropecuários



DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO – P ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL ÁREAS INSTITUCIONAIS

Nível III Consolidação Expansão - e Recuperação Conservação Preserv. Uso restrito e 
controlado

Nível IV f

Discriminação Expansão com usos agropecuários

Aprimorar a política agrícola para diversificação da produção agropecuária que fortaleça arranjos produtivos locais 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
Criar incentivos ao beneficiamento e à industrialização da produção regional 

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

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 ações de assistência técnica aos agricultores rurais para sistemas de produção integrada lavoura-pecuária-floresta

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
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DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO – P ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL ÁREAS INSTITUCIONAIS

Nível III Consolidação Expansão - e Recuperação Conservação Preserv. Uso restrito e 
controlado

Nível IV g

Discriminação Expansão com usos não agropecuários

Diversificar a matriz energética industrial com estímulo à geração de energias limpas (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 
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 e a demarcação e 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

Incentivar as atividades produtivas que fortaleçam a economia regional com sustentabilidade

Incentivar a formalização da cadeia produtiva ligada ao turismo

Melhorar e requalificar rodovias e estradas vicinais, facilitando a circulação dos fluxos econômicos e de pessoas 
Ordenar o aproveitamento do potencial de geração de energias renováveis, visando minimizar impactos e conflitos e otimizar 
infraestruturas de acesso e de transmissão
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 RSU 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 acomodar a expansão da atividade salineira
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DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL – S ÁREAS INSTITUCIONAIS

Nível III Consolidação Expansão Recuperação - r Conservação Preserv. Uso restrito e 
controlado

Nível IV j

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

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 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) 

Monitorar a qualidade dos corpos hídricos para tornar mais consistentes as avaliações dos impactos do uso

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 
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DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL – S ÁREAS INSTITUCIONAIS

Nível III Consolidação Expansão Recuperação - r Conservação Preserv. Uso restrito e 
controlado

Nível IV k

Discriminação 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 ambientais previstos na LPVN 
(PRA e CRA)
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DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL – S ÁREAS INSTITUCIONAIS

Nível III Consolidação Expansão Recuperação Conservação - o Preserv. Uso restrito e 
controlado

Nível IV l

Discriminação Conservação de áreas de muito 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
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DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL – S ÁREAS INSTITUCIONAIS

Nível III Consolidação Expansão Recuperação Conservação - o Preserv. Uso restrito e 
controlado

Nível IV n

Discriminação 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 os proprietários rurais a delimitar suas reservas legais excedentes, visando a emissão de CRAs

Promover atividades turísticas de baixo impacto que valorizem o tema ambiental

Realizar inventários para cadastramento de patrimônios materiais – sítios arqueológicos e paisagísticos
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DIRETRIZES
BHPA IDENTIFICAÇÃO
Nível II ÁREAS DE PRODUÇÃO ÁREAS DE SUPORTE AMBIENTAL – S ÁREAS INSTITUCIONAIS

Nível III Consolidação Expansão Recuperação Conservação - o Preserv. Uso restrito e 
controlado

Nível IV q

Discriminação Conservação de áreas de muito alta importância para ambientes aquáticos 

Ampliar as técnicas de reúso de efluentes domésticos para a fertiirrigação de culturas forrageiras

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 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
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. - p

Uso restrito e 
controlado - u

Nível IV l s t

Discriminação
l - Unidades de Conservação de Proteção Integral 
s - Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural 
t - Povos e Comunidades tradicionais
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