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O MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO LITORAL 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – BRASIL 

 
Beatriz Maria Soares Pontes *  
 

 
1. AS PERSPECTIVAS DO PODER PÚBLICO PARA O LITORAL ORIENTAL 

POTIGUAR: Introdução 
 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro instaurado pela Lei Federal 
6766/88 tem os seguintes objetivos: 
###  Procurar conservar como estão os sistemas ambientais que sofrem pouca pressão 

degradadora; 
###  Agir de modo eficaz e imediato no combate à poluição/degradação dos ambientes já 

comprometidos; 
###  Preservar os ambientes costeiros definidos em lei, a partir de um elenco de critérios 

adequados, e, 
###  Fazer o zoneamento de setores da costa considerados prioritários. 

A estratégia de execução do plano dispõe de quatro instrumentos básicos para 
a sua execução, os quais se interrelacionam e se complementam sucessiva e simultaneamente. 
###  O macrozoneamento da zona costeira, através do levantamento de suas vulnerabilidades 

e potencialidades, cuja análise e cruzamento resultam em uma proposição de usos; 
###  A coleta e a sistematização destas informações são geocodificadas para fins de 

mapeamento, compondo uma base de dados, o Sistema de Informações do Gerenciamento 
Costeiro (SIGERCO), que será utilizado para a atividade de monitoramento; 

###  O monitoramento, com base nas informações do SIGERCO, permitirá  um 
acompanhamento contínuo da evolução do processo de ocupação, estabelecendo os critérios 
de orientação para os planos de gestão; 

###  Os planos de gestão encaminham, através da articulação com as prefeituras e segmentos 
organizados da sociedade, as ações do processo de gerenciamento propriamente dito nas 
áreas de pesquisa, educação ambiental, fiscalização, recuperação de áreas degradadas, 
suporte legal, proteção de ecossistemas, dentre outros. 

A partir do plano nacional de gerenciamento costeiro todos os estados 
costeiros da federação passaram a estabelecer os respectivos projetos estaduais de 
gerenciamento costeiro. 

Neste contexto, o Estado do Rio Grande do Norte também levou a termo os 
parâmetros do seu projeto o qual tem por objetivo: 
###  Promover o desenvolvimento sustentável da zona costeira, através da realização do 

zoneamento, implantação do sistema de informações do gerenciamento costeiro, execução 
do monitoramento e de projetos específicos de gestão de modo a incorporar a variável 
ambiental no ordenamento de usos e ocupações da zona costeira, tendo como valor básico a 
melhoria da qualidade de vida  dos seus habitantes. 

 
                                           
* Deptº. de Geografia – UFRN 
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2. AS UNIDADES SÓCIO-ECONÔMICO-AMBIENTAIS HOMOGÊNEAS 
2.1. Bases Conceituais 
 

O artigo 21, inciso IX, da Constituição brasileira delega à União a competência 
de elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social. Deduz-se do texto constitucional que a ordenação do 
território é parte integrante do processo de planejamento do desenvolvimento do País, 
expressando-se através da especialização das políticas  econômica, social, cultural e 
ambiental e apoiada por legislação específica e instrumentos de caráter jurídico-
administrativos. 

Esses instrumentos devem buscar a regulação e a promoção dos melhores usos 
dos espaços consoante sua sustentatibilidade ecológica, social e econômica; o 
estabelecimento de critérios e princípios que orientem o desenvolvimento regional e intra-
regional harmônico e que permitam corrigir e superar desequilíbrios, em função da 
distribuição diferenciada da riqueza do País, beneficiando prioritariamente os setores e as 
regiões de baixa renda, combatendo a poluição e conservando os recursos naturais e a 
qualidade ambiental. Portanto, a ordenação do território deverá servir de marco referência 
espacial aos planos de desenvolvimento de curto e médio prazos e aos planos setoriais, com 
ênfase na preservação do meio-ambiente, na identificação dos espaços sujeitos a regimes 
especiais de conservação e na definição de uso dos recursos naturais. 

A elaboração do plano de ordenação do território está condicionada à 
promoção de subsídios técnicos orientadores das ações de governo, que possibilitem a 
identificação e a caracterização das unidades espaciais de acordo com suas potencialidades e 
limitações ecológicas, compatibilizadas com as necessidades sócio-econômicas básicas. Com 
este propósito, necessita-se de um instrumento técnico-científico fundamental que introduza 
no planejamento o conhecimento integrado e a avaliação da sustentabilidade dos recursos 
naturais e do ambiente, expressos através da setorização do espaço geográfico em zonas de 
intervenção, de acordo com critérios ecológicos e econômicos. 

É função precípua do zoneamento ecológico-econômico fornecer esses 
subsídios técnico-científicos para a elaboração de planos de ordenação do território. Essa 
função concretiza-se na setorização de um dado espaço geográfico em subespaços ou zonas 
homogêneas caracterizadas por similaridades e contrastes internos, no tocante a seus atributos 
ecológicos e sócio-econômicos. 

Trata-se, portanto, de uma abordagem globalizante e integrativa para a 
percepção da dinâmica de subsistemas ecológicos e econômicos e de suas interdependências. 
Essa percepção holística-sistêmica pressupõe a abordagem interdisciplinar das análises dos 
componentes físico-bióticos e das variáveis  e fatores sócio-econômicos que neles estão 
inseridos. Ela demanda homogeneidade dos dados dos níveis de detalhe dos estudos  básicos 
necessários  ao entendimento das relações de interdependência realizadas no âmbito dos 
sistemas ambientais. Os resultados esperados do zoneamento ecológico-econômico, 
compatíveis com a complexidade e extensão da área alvo do zoneamento, são: 
### identificação de zonas equiproblemáticas em função de suas potencialidades, 

limitações ao uso e demandas sócio-econômicas; 
### indicação de medidas e ações que considerem os processos de produção requeridos 

para satisfazer as demandas sócio-econômicas, de acordo com a sustentabilidade 
ambiental; 
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### identificação de alterações provocadas no meio-ambiente, pelos projetos de grande 
porte, indicando ações que minimizem os efeitos do impacto ambiental provocados pelos 
mesmos. 

### avaliação e discussão de projetos implantados  e previstos para avaliar a capacidade de 
suporte das áreas destinadas aos fins que se propõem; 

### indicação de áreas para reabilitação de ecossistemas afetados pela ação antrópica e 
daquelas que devam ser estudadas com o objetivo de implantar unidades especiais visando 
preservar a biodiversidade, atender a legislação sobre o meio-ambiente e implantar e 
manter reservas indígenas. 

Através desses resultados distinguem-se pelo menos três grupamentos de zonas 
de planejamento conforme as categorias  de intervenção a serem propostas: 

###  Áreas de produção, capazes de assegurar a produtividade em nível 
comercial ou de subsistência, utilizando adequadamente os recursos naturais e levando em 
conta a melhoria da qualidade de vida das populações residentes e a conservação do ambiente. 

###  Áreas desaconselhadas para usos produtivos a curto prazo, por 
apresentarem uma série de limitações ao uso, carecendo de técnicas complexas de manejo e 
investimentos incompatíveis com os rendimentos e prejuízos ambientais previstos. 

###  Áreas especiais que incluem unidades de conservação de uso indireto, 
áreas de preservação permanente, áreas indígenas e sítios de relevante interesse histórico, 
paisagístico e cultural, regulados por legislação específica. 
 
2.2. Unidades Ambientais Homogêneas 
###  Unidade 1 - Área canavieira de Baía Formosa - Canguaretama e Vale do Curimataú, 

com a presença de área  de uso misto. Sub-unidades: manguezal e mata 
ciliar. 

###  Unidade 2 - Área canavieira de Vila Flor, Goianinha, Canguaretama e Tibau do Sul, 
com manchas de culturas permanentes e temporárias, inseridas nos vales 
dos rios Jundiaí, Jacu, Baldum e Catu. Sub-Unidade: Mata Ciliar 

###  Unidade 3 - Área com o predomínio da cultura permanente, com manchas de cana-de-
açúcar e uso misto, entre os vales dos rios Trairi, Arari e Riachos do 
Taborda e Pium (Municípios de Nísia Floresta e São José do Mipibu). 

###  Unidade 4 - Área da Grande Natal. Unidades Ambientais: Manguezal do Potengi, 
Reserva da EMPARN e Lagoa de Extremoz. 

###  Unidade 5 - Área com domínio de uso misto e pasto, com manchas de cultura 
temporária - permanente (Parte do Município de Macaíba e São Gonçalo do 
Amarante). Sub-Unidade: Vegetação de tabuleiro. 

###  Unidade 6 - Área com domínio de uso misto, com manchas de cana-de-açúcar e cultura 
permanente (Vales dos rios Ceará-Mirim e Maxaranguape, municípios de 
Extremoz, Ceará-Mirim e Maxaranguape). 

###  Unidade 7 - Área de cultura permanente, com a presença de associação temporária - 
permanente (Projeto Boqueirão) e manchas de cultura temporária. Unidades 
ambientais: Vegetação de tabuleiro (caatinga). 

###  Unidade 8 - Área litorânea correspondendo ao ecossistema  dunar-lagunar. 
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3. MACROZONEAMENTO DO LITORAL ORIENTAL: Classificação 
3.1. Áreas de Preservação  
 

Compreendem as unidades ambientais impostas pela lei como reservas 
ecológicas e aquelas caracterizadas como importantes para a proteção ambiental. 
Unidade 1 

Sub-unidade: Manguezal 
Mata Ciliar 

Unidade 2 
Sub-unidade: Mata Ciliar 

Unidade 4 
Sub-unidades: Manguezal do Potengi 

Reserva da EMPARN 
Lagoa de Extremoz 

Unidade 5 
Sub-unidade: Vegetação de Tabuleiro 

Unidade 6 
Sub-unidades: Mata Ciliar 

Manguezal do Ceará Mirim 
Vegetação de Tabuleiro 

Unidade 7 
Sub-unidade: Vegetação de Tabuleiro 

 
3.2. Áreas de Conflito  

São identificadas através dos usos indevidos acarretados, sobretudo, pelas 
atividades antrópicas, tendo como conseqüência o desordenamento do espaço. Nelas foram 
detectados os seguintes problemas: 

###  loteamentos irregulares; 
###  ocupação sem infra-estrutura adequada; 
###  contaminação da água do mar por efluentes  domésticos; 
###  destruição da paisagem; 
###  inobservância das reservas de áreas verdes; 
###  inobservância dos espaços de lazer de forma adequada; 
###  ocupação indireta dos terrenos dunares; 
###  proliferação do lixo em locais inadequados; 
###  perigo de contaminação do lençol freático; 
###  inexistência de esgotos sanitários; 
###  exploração inadequada do turismo. 
Detectou-se também interferências nos bens públicos e privados acarretados 

por: erosão marinha, deslizamentos e ocorrência de conjuntos de edificações em desproporção 
com a escala e as formas da paisagem. 
Unidade 4 - Área da Grande Natal 
Unidade 8 - Área litorânea correspondendo ao ecossistema dunar-lagunar 
 
3.3. Áreas de Uso Controlado  
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Correspondem à áreas com base econômica consolidada ou em fase de 
consolidação; seus ritmos de crescimento sugerem que se precauções não forem tomadas a 
curto prazo tais áreas apresentarão problemas maiores referentes ao uso do solo, ao meio-
ambiente, à infra-estrutura, aos serviços sociais à mão-de-obra e aos investimentos. 
Unidade 1 - Área Canavieira de Baía Formosa - Canguaretama e Vale do Curimataú, com a 

presença de área de uso misto. 
Unidade 2 - Área Canavieira de Vila Flor, Goianinha, Canguaretama e Tibau do Sul, com 

manchas de culturas permanentes e temporárias, inseridas nos vales dos rios 
Jundiaí, Jacu, Baldum e Catu. 

Unidade 6 - Área com domínio de uso misto, com manchas de cana-de-açúcar e cultura 
permanente (Vales dos rios Ceará Mirim e Maxaranguape). 

 
3.4. Áreas de Uso Permitido  

São áreas correspondentes aos tabuleiros costeiros, ocupadas pela 
agropecuária, mais estáveis sob o ponto de vista da dinâmica ambiental, desde que sejam 
observados manejos adequados quanto à conservação dos solos. 
Unidade 3 - Área com o predomínio da cultura permanente, com manchas de cana-de-açúcar 

e uso misto, entre os vales dos rios Trairi, Arari e Riachos do Taborda e Pium. 
Unidade 5 - Área com domínio de uso misto e pasto com manchas de cultura temporária - 

permanente. 
Unidade 7 - Área de cultura permanente, com a presença de associação temporária - 

permanente (Projeto Boqueirão) e manchas de cultura temporária. 
 
4. LITORAL ORIENTAL 
 
 Ver quadros al final 
 
5. MACROZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO LITORAL ORIENTAL 

POTIGUAR: Proposições Finais 
###  Implantação de uma adequada infra-estrutura turística. 
### Apoio ao Pequeno Produtor Rural, através de incentivos à produção, necessária 

assistência técnica e de extensão rural. 
### Pesquisas científicas relativas à fauna, à flora, às águas subterrâneas e aos sítios 

arqueológicos. 
### Controle da erosão nas encostas e vertentes de rios e falésias, bem como recuperação 

de solos atingidos pela degradação. 
### Melhoria das informações sistemáticas dos dados hidrometeorológicos, através de uma 

rede de medições mais adequada. 
### Recuperação da vegetação em áreas desprotegidas ou em processo de degradação. 
### Educação ambiental dirigida à população em geral incentivando os conhecimentos 

sobre questões ambientais, zoneamento ambiental e a valorização do patrimônio histórico-
cultural. 

### Incremento à realização e implantação de Planos Diretores Municipais com o objetivo 
de possibilitar uma proposta de uso para as áreas identificadas no zoneamento à nível da 
ocupação urbana, turística, de lazer, viária etc. 
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### Irrigação complementar, nos períodos secos, para o cultivo de hortifruticultura em 
áreas localizadas, para abastecimento do fluxo populacional, na época de veraneio. 

### Fiscalização quanto ao uso adequado dos defensivos agrícolas, objetivando a defesa da 
qualidade da água, em virtude deste potencial se destinar principalmente ao consumo 
humano. 

### Reflorestamento nas margens dos rios e lagoas para proteção dos mananciais, 
evitando, assim, o assoreamento contínuo dos mesmos e propiciando um melhor controle 
das inundações nos baixos cursos dos rios. 

### Aproveitamento da psicultura costeira e lacustre. 
### Assistência técnica aos poços destinados ao abastecimento público. 
### Manejo técnico adequado na recuperação e localização de novos poços. 
### Processo adequado para autorização e controle dos novos poços a serem perfurados. 
### Sistematização das informações cadastrais dos poços existentes e dos novos poços. 
### Preservação da qualidade da água subterrânea. 
### Implantação de projetos de arborização específicos para as áreas litorâneas com 

coqueiros, cajueiros e outros frutos. 
### Projeto de revegetação das dunas. 
### Planejamento da destinação do lixo doméstico, industrial e hospitalar. 
### Apresentação de programas de saneamento básico com condutores adequadamente 

construídos rumo ao mar, com tratamento devido, a fim de evitar o uso de fossas sépticas 
que contaminam o lençol freático. 

### Conservação e preservação do patrimônio histórico-cultural e natural. 
### Tombamento do patrimônio cultural e natural. 
### Programas de habitação. 
### Programas de apoio às comunidades litorâneas. 
### Estímulo à produção de alimentos. 
### Programas de melhoria e ampliação dos equipamentos físicos relativos à educação e à 

saúde. 
### Programas para a formação e reciclagem de recursos humanos destinados à educação e 

à saúde. 
### Proteção dos mananciais superficiais de abastecimento de água para consumo humano. 
### Aplicação da legislação urbanística e ambiental. 
### Fiscalização e regulamentação legal de loteamentos na orla litorânea. 
### Programas de regularização fundiária rural. 
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QUADRO 1 
DIRETRIZES QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
DIRETRIZES QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Área Sub-divisão Compatíveis Possíveis Proibidos Atores Estratégias Resultados Esperados 
 ### Unidade 1       
   Sub-unidade - manguezal 

  Mata Ciliar 
      

 
 
 

Á 

 
### Unidade 2 
  Sub-unidade - Mata Ciliar 

### Criação de unidades 
de   conservação 

### Controle das 
atividades situadas às 
margens dos corpos d'água 
 

   ### Conscientização e 
participação da população 

R 
E 
A 
S 
 

D 

### Unidade 4 
  Sub-unidades: Manguezal   do 
  Potengi 
  Reserva da EMPARN 
  Lagoa de Extremoz 

### Pesquisas científicas 
na   esfera do meio-
ambiente 

### Controle dos 
impactos existentes  sobre 
os tabuleiros, dunas, matas 
ciliares, recifes, estirâncio e 
pós-praia. 

### Intervenções 
antrópicas degradadoras dos 
manguezais, mata atlântica, 
dunas, matas ciliares, 
recifes, estirâncio e pós-
praia 

 ### Identificar, 
delimitar e legalizar áreas 
de interesse para fins de 
preservação 

### Melhoria das 
condições ambientais 

E 
 
 

P 
R 
E 

### Unidade 5 
  Sub-unidade: Vegetação de 
  Tabuleiro 

### Recuperação da 
flora 

  ### Poder 
público 
   - Iniciativa 
     Privada 
   - Sociedade 
     Civil 

### Cumprimento da 
legislação ambiental 
pertinente mediante a 
fiscalização e o  licen-
ciamento 
 

### Preservação da 
paisagem e da beleza cênica 
destas áreas. 

S 
E 
R 
V 
A 
Ç 
Ã 
O 

### Unidade 6 
  Sub-unidades: Mata Ciliar 
  Manguezal do Ceará Mirim 
  Vegetação de Tabuleiro 

### Preservação da flora 
 
### Preservação da 
fauna 

### Uso racional dos 
man-guezais para 
atividades de pesca e 
observância da legislação 
perti-nente. 

### Atividades que 
impli-quem na redução da 
vegetação da Mata 
Atlântica e Matas Ciliares 

 ### Recuperação de 
áreas degradadas 

### Garantia de 
recreação e lazer 
desfrutados pela população 
com a garantia da conti-
nuidade da preservação de 
tais  áreas, mediante a 
conscientização dos 
usuários. 

 ### Unidade 8 
  Sub-unidades: Planícies de 
  mangues 
  Borda dos tabuleiros costeiros 
  Dunas fixadas por   vegetação 
  Matas Ciliares 
  Recife praial 
  Recife do Barreiras 
  Estirâncio 
  Pós-praia 

### Recuperação dos 
solos erodidos ou com 
riscos de degradação 

   ### Adoção de práticas 
de manejo adequadas 
 
### Educação 
Ambiental 
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QUADRO 2 
DIRETRIZES QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ÁREAS DE CONFLITO 
DIRETRIZES QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Área Sub-divisão Compatíveis Possíveis Proibidos Atores Estratégias Resultados Esperados 
        
  

 
 
### Unidade 4 

  ### Adensamento do 
espaço construído 
inadequadamente. 

 ### Intensificar o controle do 
meio ambiente, através  da 
fiscalização e do licenciamento. 

 
### Conscientização e 
parti-cipação da população. 
 

 
 
 

Á 
R 
E 
A 
S 

Área da Grande Natal ### Recuperação de 
áreas degradadas ou 
comprometidas pela 
poluição: bordas dos 
tabuleiros, dunas, recifes, 
estirâncio e pós-praia. 

### Controle de 
impactos existentes  tais 
como: ocupação 
desordenada do solo em 
face da expansão urbana e 
do turismo. 

### Loteamentos 
irregulares. 
Ocupação sem infra-
estrutura adequada. 
### Contaminação das 
águas do mar e das lagoas 
por efluentes domésticos 
e industriais. 

 ### Limitar ou racionalizar o 
uso e ocupação do solo. 
### Racionalizar o uso dos 
recursos. 
### Implantar e/ou ampliar 
sistema de esgotos sanitários. 

### Melhoria das 
condições ambientais. 
 
### Redisciplinamento 
do uso e ocupação do solo. 

 
 
 

D 
E 

### Unidade 8 
Área litorânea 
correspondendo ao 
ecossistema dunar-
lagunar. 

### Remanejamento das 
ativi-dades agrícolas com o 
objetivo de garantir uma 
faixa às margens  dos rios 
considerada como área de 
preservação permanente por 
lei. 

### Controle da 
poluição acarretada pelos 
efluentes domésticos, 
industriais e deposição do 
lixo à céu aberto. 

### Inobservância das 
áreas verdes existentes, 
sua diminuição ou 
extinção. 
### Inobservância dos 
espaços de lazer de forma 
adequada. 

 ### Implantar sistema adequado 
de disposição do lixo. 
### Conservar e preservar o 
patrimônio natural e cultural. 
### Implantar e/ou atualizar o 
Cadastro Imobiliário Fiscal. 

### Resgate dos valores 
da população local. 
 
### Controle das 
intervenções. 

 
 
 

C 
O 
N 
F 
L 
I 
T 
O 

  
### Reflorestamento 
com vegetação adequada. 
 
### Racionalidade no 
uso e ocupação do solo. 

### Controle da 
ampliação de viveiros em 
terrenos de mangue. 
 
### Uso adequado dos 
viveiros abandonados. 

### Ocupação indevida 
dos terrenos dunares. 
Proliferação do lixo em 
locais inadequados. 
### Perigo de 
contaminação do lençol 
freático. 

### Poder 
Público 
### Iniciativa 
   Privada 
### Sociedade 
Civil 

### Fiscalizar a implanta-ção de 
loteamentos na orla litorânea. 
Aplicar legislação urbanística e 
ambiental. 
### Reestruturar a infra-
estrutura física da saúde e da 
educação. 
Atentar para a formação de 
recursos humanos na saúde e na 
educação. 

### Promoção e bem-
estar das populações 
urbanas, bem como das 
comunidades litorâneas 
locais sobretudo no que 
concerne aos seus  aspectos 
culturais. 
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  ### Controle da 
diminuição das áreas 
verdes. 
 
### Controle de aterros. 

### Inexistência de 
esgotos sanitários. 
### Exploração 
inadequada do turismo. 
### Desmatamento da 
vegetação de mangue e 
exploração irracional da 
fauna. 

 ### Rever a situação 
habitacional. 
Estabelecer plano de proteção. dos 
mananciais abastecedores de água. 
### Estabelecer o cumprimento 
legal da existência de parques e 
reservas ecológicas. 
### Educação ambiental. 
### Realização de feiras 
artesanais, danças folclóricas etc. 
### Campanhas educativas 
relativas ao saneamento básico 
### Tombamento do patrimônio 
histórico-cultural e natural. 
Elaboração de planos de 
macrodrenagem. 
Promoção da arborização. 

### Conscientização da 
popu-lação fixa e da 
população flutuante quanto 
a necessidade de 
conservação do patrimônio 
histórico-cultural e natural 
de tais áreas. 
 
### Promoção do 
turismo, com o respeito ao 
potencial e às fragilidades 
dos ecossistemas locais. 
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QUADRO 3 
DIRETRIZES QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ÁREAS DE USO PERMITIDO 
DIRETRIZES QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Área Sub-divisão Compatíveis Possíveis Proibidos Atores Estratégias Resultados Esperados 
        
  

###  Unidade 3 
Área com o predomínio da cultura 
permanente, com manchas de cana-
de-açúcar e uso misto, entre os 
valõs dos rios 

     
### Implantação de 
programas de educação 
ambiental. 

### Organização social e 
formação da consciência 
crítica da comunidade. 
 

 
 
 

Á 
R 
E 

Trairi, Arari e Riachos do Taborda 
e Pium (municípios de Nísia 
Floresta e São José do Mipibu). 
 
 

###  Atividades 
agropecuárias desde 
que realizadas com 
manejos de 
conservação do uso 
do solo. 

### Melhoria de estradas 
vicinais 
###  Eletrificação rural 
 
###  Implantação de 
serviços sociais básicos para 
o aten- 

### Uso de agrotóxicos, 
fertilizantes e defensivos dos 
tipos mercuriais e organo-
clorados (Portaria nº 329 de 
02/09/85 - Ministério da 
Agricultura). 

 ### Identificar e delimitar 
zonas de preservação, uso e 
conservação. 
### Identificar  áreas viáveis 
ao lazer e ao turismo. 
### Disciplinar uso e 
ocupação 

### Valorização e 
divulgação da cultura local. 
### Promoção do 
turismo, com o respeito ao 
potencial e à fragilidade dos 
ecossistemas locais. 

A 
S 
 
 

D 
E 

### Unidade 5 
Área com domínio de uso misto e 
pasto com manchas de cultura 
temporária e permanente. Parte do 
município de Macaíba e São 
Gonçalo do Amarante). 

### Preservação 
da vegetação 

dimento do homem do 
campo. 
### Apoio à pequena 
produção. 

### Desmatamentos 
desnecessários. 

 do solo, na zona rural e urbana 
### Racionalizar a expansão 
do turismo. 
### Ampliar a prestação de 
serviços essenciais à população 
rural e urbana. 

 
### Redisciplinamento 
do uso e ocupação de áreas 
rurais e urbanas. 

 
 
 

U 
S 
O 
 
 
 

P 

  
 

### Reflorestamento com 
vegetação adequada. 
 
### Racionalidade no uso 
e ocupação do solo. 
 

### Evitar atividades agrí-
colas ao longo das margens 
dos rios e lagoas, 
consideradas pela lei como 
áreas de preservação 
permanente. 

### Poder 
Público 
### Iniciativa 
Privada 
### Sociedade 
Civil 

### Fomentar o artesanato 
local e os costumes populares 
das áreas. 
### Deter as diferentes 
formas de invasão de uso de 
áreas já previstas para 
atividades definidas. 
### Preservação do 
patrimônio histórico-cultural e 
natural. 

### Participação efetiva 
da população na melhoria 
das condições ambientais. 
 
### Observância de 
manejos adequados de 
conservação do uso do solo. 

E 
R 
M 
I 
T 
I 
D 
O 
 
 
 
 
 

### Unidade 7 
Área de cultura permanente, com 
presença de associação temporária-
permanente (Projeto Boqueirão) e 
manchas de cultura temporária. 

  
 
 

### Técnicas agrícolas e 
pecuárias inadequadas ao 
projeto do desenvolvimento 
econômico sustentado. 

 ### Estímulo à realização de 
feiras de artesanato. 
### Regularização 
Fundiária. 
### Incentivo à implantação 
e à observância do Cadastro 
Imobiliário Rural. 
### Incentivos creditícios ao 
setor agro-pecuário. 
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QUADRO 4 
DIRETRIZES QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ÁREAS DE USO CONTROLADO 
DIRETRIZES QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Área Sub-divisão Compatíveis Possíveis Proibidos Atores Estratégias Resultados Esperados 
 ### Unidade 1       
 Área canavieira de Baía Formosa, 

Canguaretama e Vale do Curimataú, 
com a presença de área de uso misto. 

### Recuperar e 
conservar a cobertura 
vegetal significativa. 

   ### Recuperação de 
áreas degradadas. 

 

 
 
 

Á 
R 
E 
A 
S 

 
### Unidade 2 
Área canavieira de Vila Flor, 
Goianinha, Canguaretama e Tibau do 
Sul, com manchas de culturas 
permanentes e temporárias, inseridas 
nos vales dos rios Jundiaí, Jacú, 
Baldum e Catu. 

 
### Disciplinar o uso e 
ocupação do solo no que 
tange à agroindústria, 
plantio de coco, pecuária, 
aglomerados urbanos e 
expansão e/ou especulação 
imobiliária. 

 
### Manejo 
sustentado das práticas 
agropecuárias. 
 
### Técnicas 
adequadas à conservação 
dos solos. 

 
### Desmatamento da 
vegetação. 
 
### Uso de 
defensivos agrícolas 
lesivos à saúde humana. 

 
 
### Poder 
Público 
- Iniciativa 
  Privada  
- Sociedade Civil 

 
### Adoção de práticas 
de manejo adequadas 
referentes à agricultura e à 
pecuária. 
### Implementação de 
culturas em sintonia com 
as condições ambientais 
locais. 

 
### Melhoria das 
condições sócio-
ambientais na zona rural. 

 
 
 
 

D 
E 

 
### Unidade 6 
Área com domínio de uso misto, com 
manchas de cana-de-açúcar e cultura 
permanente (Vales dos rios Ceará 
Mirim e Maxaranguape). (Municípios 
de Extremoz, Ceará Mirim e 
Maxaranguape). 
 

 
### Preservar, 
recuperar e conservar os 
sítios históricos e 
monumentos. 
### Promover o resgate 
da cultura local. 
### Estimular a 
participação das 
comunidades locais. 

 
### Melhoria de 
estradas vicinais. 
 
### Eletrificação 
rural. 

 
### Práticas agrícolas 
lesivas ao meio 
ambiente. 

  
### Promoção do 
reflorestamento 
 
### Eletrificação rural 
 
### Incremento à 
construção de estradas 
vicinais. 
 

 
### Conscientização e 
parti-cipação da população 
rural no que tange à 
melhoria das suas 
condições de vida. 
 
### Incremento à escola 
rural. 

U 
S 
O 
 
 

C 
O 
N 

 ### Promover educação 
am-biental formal e 
informal. 
### Promover estudos 
sobre incidência e controle 
de pragas danosas à 
agricultura 

### Implantação de 
serviços sociais básicos 
para o atendimento do 
homem do campo. 

### Evitar atividades 
agrícolas ao longo das 
margens dos rios e 
lagoas, consideradas 
pela lei como áreas de 
preservação permanente. 

 ### Implantação de 
serviços sociais básicos 
nas comunidades rurais 
(educação, saúde, 
saneamento). 
 
### Regularização 
fundiária 

### Resgate dos valores 
e da cultura das 
populações locais. 
 
### Melhoria das 
atividades agro-pecuárias, 
tendo em vista o 
desenvolvimento 
econômico sustentado. 
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T 
R 
O 
L 
A 
D 
O 

 ### Promover o 
controle adequado da 
utilização de defensivos 
agrícolas, danosos à saúde 
humana. 

### Apoio à pequena 
produção. 

  ### Incentivo a 
implantação e à 
observância do Cadastro 
Imobiliário rural. 
### Promoção da 
criação ou fortalecimento 
de associações populares 
ou de trabalhadores rurais. 
### Incentivos 
creditícios ao setor agro-
pecuário. 

 
### Comercialização 
racional dos produtos 
agro-pecuários. 

 


