APRESENTAÇÃO
O documento que ora apresentamos “Diagnóstico Ambiental da Zona de
Proteção Ambiental 1 – Natal” tem por finalidade cumprir as exigências legais
relacionadas com o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal do Natal, através
de sua Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB e a Fundação
Norteriograndense de Pesquisa e Cultura – FUNPEC, em 12 de abril de 2007, que
tem por objetivo a “realização de pesquisa e a prestação de consultoria necessária à
elaboração de Plano de Manejo da Zona de Proteção Ambiental 1, situada no
perímetro urbano do município do Natal”.
A pesquisa foi registrada junto à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte - Propesq e à Pró-Reitoria de Planejamento e
Coordenação Geral - Proplan, através do processo de número 23077.010639/200790, de 09 de abril de 2007 e está sendo desenvolvida por professores e
pesquisadores do Departamento de Geografia com a colaboração de professores de
outros Departamentos Acadêmicos da UFRN e por profissionais externos
necessários à realização dos estudos e investigações que levem a atingir os
objetivos propostos.
O trabalho realizado inclui os documentos necessários ao cumprimento da
Meta 1 do Termo de Referência, que se constituem de um “levantamento de
instrumentos públicos de gestão aplicáveis à área (leis, decretos, códigos, políticas,
resoluções e outros), um “levantamento de planos, programas e projetos propostos
e/ou em implantação na área de influência da ZPA” e o “Diagnóstico Ambiental da
Zona de Proteção Ambiental 1 e do seu entorno.
Esta documentação, especialmente o Diagnóstico Ambiental, constituirá a
base técnico-científica que subsidiará a elaboração do Plano de Manejo, instrumento
necessário ao cumprimento da Lei Complementar Municipal nº 4.664 de 31 de julho
de 1995, que atribui ao poder público municipal, a responsabilidade pela realização
dos estudos que auxiliem na definição do tipo de Unidade de Conservação e o do
respectivo Plano de Manejo que irá nortear as possibilidades de uso para a referida
Zona de Proteção Ambiental.
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INTRODUÇÃO
O Diagnóstico Ambiental da Zona de Proteção Ambiental 1, é o resultado do
trabalho coordenado pelo Departamento de Geografia da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, desenvolvido por uma equipe multidisciplinar composta por
professores/pesquisadores de diferentes departamentos desta universidade e por
profissionais autônomos externos, com o apoio de bolsistas graduados e/ou de
iniciação científica, com o intuito de subsidiar a elaboração de um Plano de Manejo
Ambiental para a referida ZPA.
O trabalho foi realizado a partir da estruturação das equipes em quatro áreas
distintas; meio físico, meio biótico, meio sócio-econômico e uso e ocupação do solo.
De uma maneira geral, as atividades tiveram início com as pesquisas bibliográficas
para a formação e consolidação dos referenciais teóricos de cada uma das áreas e
subáreas e tiveram seqüência com os trabalhos de campo executados pelas
diferentes equipes, que, dentre outras abordagens, fizeram o reconhecimento geral
da área da pesquisa.
Para o conhecimento e a caracterização da área em seus diversos aspectos,
as equipes realizaram trabalhos de campo como a coleta de material para análise de
solos, as tomadas de fotografias, o estabelecimento de perfis, as observações
diretas in loco, a aplicação de questionários e a realização de entrevistas
socioeconômicas junto à população local.
Também foram realizados levantamentos em órgãos públicos e instituições
privadas para a obtenção das informações necessárias à elaboração da carta-base
a ser utilizada não só para a representação das diferentes temáticas abordadas,
mas, também como documento básico para o geoprocessamento na definição do
uso do solo.
O resgate da legislação incidente sobre a área da ZPA foi realizado através
de pesquisa documental junto a órgãos públicos municipais, estaduais e federais e
com o apoio da SEMURB foi solicitado a todos os órgãos que atuam ou que podem
vir a atuar na área e no seu entorno, informações sobre os planos, programas e
projetos propostos e/ou em vias de serem implantados, a fim de subsidiar a
elaboração do Plano de Manejo.
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Os estudos realizados até o presente, expressos neste Diagnóstico justificamse pela necessidade de se conhecer as potencialidades e limitações de todos os
elementos dos meios físico, biótico e sócio-econômico, bem como a realidade do
uso e ocupação do solo, com a finalidade de se propor medidas que possam
assegurar a integridade das áreas ainda preservadas e a possível recuperação
daquelas que já sofreram algum processo de degradação.
O Diagnóstico Ambiental sendo resultante da integração das informações
contidas nos relatórios de pesquisas das equipes multidisciplinares, é o instrumento a
ser utilizado como referencial para a realização das atividades previstas para a segunda
meta do projeto, onde serão feitas as proposições de manejo e desenvolvimento para a
área da ZPA 1.
O quadro abaixo elaborado de acordo com o Termo de Referência representa a
organização das equipes e refere-se às áreas científicas envolvidas nos estudos que
levaram à elaboração do Diagnóstico. As outras áreas científicas e os respectivos
profissionais responsáveis serão incorporados ao trabalho e irão atuar com respaldo
nas constatações expressas no Diagnóstico.
PLANO DE MANEJO DA ZPA 1 - NATAL. ORGANOGRAMA DA META 1
META 1

Lev ant ament o de
instrumentos públicos
de gestão aplicáveis
à área (leis, decretos,
c ódigos , polític as ,
resoluções, outros)

Diagnóstico
Ambiental

Lev antamento de
planos, programas e
projetos propostos e/
ou em implantação
na área de influência
da ZPA 1.

Meio Físico

Meio Biótico

Meio Sócioeconômico

* Fatores Climáticos
* Geomorfologia/
Geologia
* Solos
* Hídrologia

* Fauna/Avefauna
* Flora

* Sócioeconomia
* Uso e ocupação
do solo

RELATÓRIO
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O mapa abaixo, constante do Termo de Referência, localiza a ZPA 1 e sua
inserção nos bairros onde se situa.

Mapa 1 - Delimitação da Zona de Proteção Ambiental – ZPA 1(Campo de dunas dos bairros de
Pitimbu, Candelária e Cidade Nova). Fonte: SEMURB
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1 LEVANTAMENTO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE GESTÃO
APLICÁVEIS À ÁREA (Leis, Decretos, Códigos, Políticas e
Resoluções)

1.1 Arcabouço Jurídico e Legal Incidente na Zona de Proteção Ambiental - ZPA
1 do Município de Natal

1.1.1 Introdução

A preocupação com a conservação do meio ambiente iniciou na década de
70 com a Conferência de Estocolmo, em 1972, quando foi criado o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA.
Segundo FEDELMANN (1992),
o melhor de tudo, porém, foi o estímulo que a realização da
Conferência de Estocolmo significou para o crescimento da temática
ambiental, seja na sociedade civil, seja nas preocupações da
ciência, seja na criação de instrumentos institucionais e da
legislação apropriada para tratar dos problemas decorrentes do
desequilíbrio ecológico e de sua prevenção. Pode-se dizer que
Estocolmo foi um divisor de águas no processo de mudanças
que chega aos nossos dias, tendo o meio ambiente como centro das
exigências de novos estilos de desenvolvimento econômico-social,
que incorporem novas filosofias de vida e aspirações de maior
equilíbrio entre os homens e destes nas suas relações com outras
forças da natureza.
Os diplomas legais brasileiros de proteção aos vários aspectos do meio
ambiente, foram surgindo esporadicamente de tempos em tempos, a exemplo do
Código de Águas (1934), do Código Florestal (1965) e do Código de Fauna (1967).
No entanto a partir da Conferência de Estocolmo de 1972, como a ecologia e
conseqüentemente o meio ambiente tornaram-se tema central de muitas discussões,
a tutela jurídica do meio ambiente passou a se desenvolver no Brasil com maior
freqüência até os dias atuais, a exemplo da Lei de Controle a Poluição provocada
por Atividades industriais (1975), a Lei de Parcelamento do Uso do Solo Urbano
(1979), a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (1981), o Programa Nacional de
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Microbacias Hidrográficas (1987), a Lei do Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro (1988), a Lei de Agrotóxicos (1989), dentre outros diplomas legais.
Com a realização da 2ª Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, mais conhecida com a ECO 92, a tutela protecionista ambiental,
ganhou mais força e espaço do meios legislativos e jurídicos nacional, pois foram
editadas mais normas legais para melhor proteger e conservar os recursos naturais
a exemplo do Decreto 750/93 que tutela o corte a supressão da vegetação da Mata
Atlântica (1993), da Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos (1997), a Lei de
Crimes Ambientais (1988) e a Lei que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (2000), dentre outras.
A tutela protecionista ao meio ambiente no Brasil, culminou com o Capítulo
sobre Meio Ambiente (art.225) na Constituição Federal de 1988, que consagrou a
defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público e a coletividade (sociedade
civil) o dever de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras
gerações.
A Constituição Federal de 1988, foi a primeira das constituições brasileiras a
tratar abertamente sobre a proteção ao meio ambiente. Dedicando um capítulo
específico para a tutela constitucional ao meio ambiente e as imposições legais para
protegê-lo. Trata-se do Capítulo VI do Título VII, contendo um único artigo (art. 225),
com seus parágrafos e incisos.
Outro aspecto enfocado pela atual constituição diz respeito a uma
“acentuada descentralização no que diz respeito às competências, tanto para
legislar como para adotar ações administrativas visando à proteção ao meio
ambiente” (YARA M. GOMIDE GOUVEIA, 2001).
No saber do mestre jusambientalista Dr. Paulo Affonso Leme Machado
(2001:81)
a Constituição brasileira garante o direito de todos ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.
Além disso, conceitua o meio ambiente como “bem de uso comum
do povo” e dessa forma, não pode ser apropriado e é extracomércio.
O caput do art. 225 da Constituição Federal assim afirma:
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Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
Desta forma, o meio ambiente é um “bem de uso comum do povo”, conforme
afirmou o eminente Dr. Paulo Affonso Leme Machado, portanto, “segundo a doutrina
é um bem de natureza difusa, pois pertence a todos, sujeitos indeterminados, sejam
brasileiros ou estrangeiros residentes no país”, conforme explicita TOUFIC D.
DEEBEIS em sua obra Elementos de Direito Ambiental Brasileiro.
Portanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a tutela
protecionista ambiental, ganhou mais força e espaço dos meios legislativos e
jurídicos nacional, pois foram editadas mais normas legais para melhor proteger e
conservar os recursos naturais a exemplo do Decreto 750/1993 que tutela o corte à
supressão da vegetação da Mata Atlântica (1993), da Lei de Política Nacional de
Recursos Hídricos (1997), a Lei de Crimes Ambientais (1988) e a Lei que
estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (2000), dentre outras.
Nesse sentido, este capítulo faz um estudo perfunctório dos diversos
diplomas legais em vigor no campo do direito positivo pátrio, que tutelam a
conservação e proteção ao meio ambiente, notadamente, aqueles aplicáveis a área
de influência da Zona de Proteção Ambiental - ZPA 1, do município de Natal, estado
do Rio Grande do Norte.

1.2 Breve comentário sobre a legislação federal de meio ambiente e de
recursos hídricos incidente na Zona de Proteção Ambiental – ZPA 1, do
município de Natal
Trata o presente Capítulo, do levantamento dos principais diplomas legais de
natureza constitucional e infraconstitucional de caráter ambiental (sentido lato senso)
aplicáveis Zona de Proteção Ambiental - ZPA 1, do município de Natal, objeto deste
estudo, onde procurou-se identificar o conjunto de diplomas legais incidentes na
área de influência direta e indireta, tanto na esfera federal, como nas esferas
estadual e municipal.
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A legislação elencada a seguir não esgota todas as questões que poderão
ser levantadas, mas dá uma referência legal ao disciplinamento na gestão das
atividades ora propostas.
Inicia-se pela própria Constituição Federal, que em seu art. 20, III,
considera como bens da União: os lagos, rios e quaisquer correntes de água em
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites
com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem
como os terrenos marginais e as praias fluviais.
Ainda, a Constituição Federal que em seu artigo 23, afirma in verbis:
“Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
I - Omissis
(........)
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII – Omissis
(........)
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e
minerais em seus territórios;
(.......)”.
(grifo nosso).

E mais, a CF/88 no seu artigo 30, que trata das competências do município,
em seus incisos I, VIII e IX, estende aos municípios a competência de legislar em
assuntos de interesse local, promover o ordenamento territorial e a proteção
ao patrimônio histórico-cultural local, dentre outras competências definidas.
Por sua vez a própria Constituição Federal, que no seu artigo 225, § 1º,
Inciso IV, determinou que para a instalação e operação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, o estudo prévio de
impacto ambiental.
Bem como, ainda, o § 2º do art. 225 da CF, determina que a atividade que
explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente. Tal artigo
constitucional pede permissa vênia, o qual citamos in verbis:
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e
manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção
de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
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§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação
de reparar os danos causados.

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio ambiente,
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais.
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua
localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser
instaladas.
(grifo nosso).
1.2.1 Da responsabilidade por danos ao meio ambiente
A responsabilidade por danos ambientais foi inicialmente regulada no
direito pátrio pela Lei federal 6.453/1977, a qual dispõe sobre a responsabilidade
civil por danos nucleares, onde no seu art. 4º prevê que, in verbis: “será exclusiva
do operador da instalação nuclear, nos termos desta Lei, independentemente da
existência de culpa, a responsabilidade civil pela reparação de dano nuclear
causado por acidente nuclear”.
Por sua vez a Lei Federal 6.938/1981 (Política Nacional do Meio
Ambiente), em seu artigo 4º, Inciso VII que assim definiu, in verbis: “à imposição,
ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos
causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos”.
Mais adiante, o artigo 14 §1º da mencionada Lei atribui ao poluidor a
responsabilidade de indenizar ou repara os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros por sua atividade nociva, independentemente de culpa. Incumbindo ainda o
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Ministério Público a legitimidade de propor ação de responsabilidade civil e criminal
pelos danos causados. È o que se pode extrair do citado parágrafo 1º do artigo 14,
in verbis:
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e
dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
O douto jusambientalista Dr. Paulo Affonso Leme Machado em sua obra
Direito Ambiental Brasileiro (2001), afirma que a “aplicação da penalidade
administrativa, prevista nos incisos I, II, III e IV do artigo 14 da Lei 6.938/81, não
elide a indenização ou a reparação que o Poder Judiciário possa cominar”.
Por sua vez a Constituição Federal/1988, abrigou no seu artigo 225,
parágrafo 3º a responsabilidade administrativa, civil e penal por condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, indepentemente da obrigação de reparar os
danos. Tal artigo constitucional, pedimos permissa vênia, o qual citamos in verbis:
Art. 225 [....]
§ 3º - As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de repara os
danos causados.
Portanto, como bem observa o Dr. Paulo Affonso Leme Machado
(2001:324), a responsabilidade por danos ao meio ambiente é do tipo
responsabilidade objetiva, ou seja, “quem danificar o meio ambiente tem o dever
jurídico de repará-lo. Presente o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão
da degradação para que haja o dever de reparar. Incumbirá ao acusado provar que
a degradação era necessária, natural ou impossível de evitar-se”.
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1.2.2 Do Licenciamento Ambiental
O Licenciamento Ambiental foi instituído pela Lei 6.938 de 31.08.1981,
sendo considerado um instrumento de planejamento que tem por objetivos o
controle, a conservação, a melhoria e a recuperação ambiental propícia a sadia
qualidade de vida, bem como garantir o desenvolvimento sócio-econômico e a
proteção aos recursos naturais.
Assim temos que a Lei 6.938/81, que trata da Política Nacional de Meio
Ambiente no seu artigo 10º, define que para a construção, instalação, ampliação e
funcionamento

de

estabelecimentos

e

atividades

utilizadoras

de

recursos

ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de
prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo.
1.2.3 Os Tipos de Licença Ambiental
Licença Ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para
localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.
Para se analisar do processo de licenciamento ambiental, deve ser
observado qual tipo de licença a atividade empresarial se enquadra. De acordo com
a legislação ambiental vigente existem três tipos de licença ambiental: Licença
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO).
Licença Prévia (Lp)
Esta licença será emitida durante a fase preliminar de elaboração de projeto,
planos e estudos pelo empresário, visto que este ainda não se empenhou a fundo do
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ponto de vista financeiro. Esta licença visa o estabelecimento de condições tais que
o empresário possa prosseguir em seus planos com segurança, realizando os
contratos e detalhando seu projeto e planos com base na LP concedida. Esta fase
corresponde a um comprometimento mútuo, entre Estado e empresário, de que o
empreendimento é viável sob o ponto de vista da conservação ambiental.

Licença de Instalação (Li)
Esta licença é exigida para atividades que necessitem de sistema de
tratamento de resíduos ou minimização de impactos ambientais. Deverá ser
requerida pelo empresário após concluída a fase de projeto executivo que permitiu
identificar e especificar os dispositivos de proteção ambiental (sistema de
tratamento, minimização de impactos ambientais etc.). A montagem e instalação de
equipamentos ou construções de empreendimentos sem a obtenção de LI ou as
observações nela expressa dará origem a penalidades previstas em Lei.
Licença de Operação (Lo)
Esta licença deverá ser solicitada antes do inicio da operação da atividade,
onde deverão ser confirmados se os sistemas de tratamento de resíduos propostos
pela empresa e aceitos pelo OEMA foram efetivamente executados e sua eficiência
está

em

concordância

com

os

projetos

apresentados.

A

operação

do

empreendimento se a LO ou observância das condições nela expressa dará origem
a penalidades previstas em Lei.

1.2.4 Da Política Nacional de Recursos Hídricos
A água, conforme determina o art. 3º, V da Lei 6.938/81 (Política Nacional
de Meio Ambiente), é um recurso ambiental. No entanto a CF/88 em seu art. 20, III,
considera como bens da União: os lagos, rios e quaisquer correntes de água em
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com
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outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem
como os terrenos marginais e as praias fluviais.
Por sua vez, a Lei 9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos), em
seu art. 1º, I, determina que a água é um bem de domínio público. No entender de
CELSO A. PACHECO FIORILLO (2000), a Lei de Recursos Hídricos, “refletiu uma
impropriedade, posto que a água é um bem tipicamente ambiental, portanto bem de
uso comum do povo, e, em conformidade com a Lei 8.070/90 (art. 81, parágrafo
único, I), é um bem difuso”.
Já no saber do Dr. PAULO AFFONSO LEME MACHADO (2001), diz: “A
dominialidade pública da água, afirmada na Lei 9.433/97, não transforma o Poder
Público federal e estadual em proprietário da água, mas torna-o gestor desse bem,
no interesse de todos”; e mais adiante afirma o eminente jus ambientalista
brasileiro, in verbis: “O legislador brasileiro agiu bem ao considerar todas as águas
“de domínio público” no sentido de “bem de uso comum do povo”.
No que se refere a competência para legislar sobre águas a CF/88 define
em seu artigo 22, IV, que compete privativamente a União legislar sobre águas,
energia, telecomunicações e radiodifusão. Mais adiante, a CF/88 no seu artigo 24,
VI, estabelece competência concorrente a União, Estados e ao Distrito Federal
legislar sobre meio ambiente e recursos naturais, sendo água um recurso natural
restou abrangida por este inciso constitucional.
Assim temos, que numa melhor interpretação destas competências
estabelecidas na CF, pode-se afirmar que a competência para legislar sobre normas
gerais e padrões de qualidade da água compete a União, cabendo aos Estados e
Distrito Federal legislar complementarmente e aos Municípios suplementarmente,
com base no artigo 30, II da CF/88.

1.2.5 Da Lei sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos
No direito pátrio a Lei 9.433 de 08.01.1997 instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos, regulamentando a o inciso XIX do artigo 21 da Constituição
Federal de 1988, bem como instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos.
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A Política Nacional de Recursos Hídricos, representou um marco
institucional para o Brasil, visto que incorporou princípios, normas, e padrões de
gestão de água aceitos mundialmente. A Lei 9.433/97 introduziu no direito positivo
brasileiro a gestão descentralizada e democrática das águas, envolvendo seus
múltiplos usos e diferentes formas de compartilhar este recurso natural vital para a
vida no Planeta, bem como a outorga de direito de uso e conseqüente pagamento
por este uso.

OBJETIVOS DA PNRH
(Art. 2º - Lei 9.433/97)
I - Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
II - A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluído o
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
III - A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

INSTRUMENTOS DA PNRH
(Art. 5º - Lei 9.433/97)
I - Os Planos de Recursos Hídricos;
II - O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos
preponderantes da água;
III - A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV - A cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V - A compensação a municípios;
VI - O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.
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QUEM ESTÁ SUJEITO A OUTORGA DOS DIREITOS DE
USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS
(Artigos 11, 12,13 e 14 - Lei 9.433/97)
O artigo 12 assim define:
I - Derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de
água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo
produtivo;
II - Extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ouinsumo
de processo produtivo;
III - Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos
ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição
final;
IV - Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V - Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água
existente em um corpo de água.
DA COBRANÇA DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS
(Artigos 19, 20, 21 e 22 - Lei 9.433/97)
O artigo 19 diz que os objetivos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos
são:
I - Reconhecer a água como bem de econômico e dar ao usuário uma
indicação de seu real valor;
II - Incentivar a racionalização do uso da água;
III - Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e
intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.
O artigo 20 afirma que serão cobrados os usos de recursos hídricos
sujeitos a outorga definidos no art. 12 da Lei.

O SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
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OBJETIVOS
(Art. 32 - Lei 9.433/97)
I - Coordenar a gestão integrada das águas;
II - Arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos
hídricos;
III - Implementar a Política nacional de Recursos Hídricos;
IV - Planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos
recursos hídricos;
V - Promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos.
COMPOSIÇÃO DO SISTEMA
(Art. 33 - Lei 9.433/97)
I - O Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
II - Os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;
III - Os Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV - Os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e municipais, cujas
competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos;
V - As Agências de Água.
1.2.6 Do Aspecto Legal das Unidades de Conservação e seu Conceito
As Unidades de Conservação são espaços territoriais e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, legalmente instituído pelo Poder
Público, especialmente definidos e delimitados para proteger determinado bioma
natural, que pelo seu valor contenham significativos espécimes, tanto da fauna como
da flora, bem como, pela ocorrência de atributos físicos e bióticos, que são passíveis
de preservação.
A Constituição Federal/88 no seu art. 225, §1º, Inciso III, incumbiu ao
Poder Público, que seja federal, estadual ou municipal o dever de “definir, em todas
as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
30

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção”.
Posteriormente, mais precisamente no ano de 2000, através da Lei
9.985/2000, o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal/88 foi
regulamentado, sendo instituído o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC.
Assim, na atualidade as unidades de conservação são integrantes do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Unidades de Conservação da Natureza
– SNUC, o qual constitui-se através do conjunto de todas as unidades de
conservação federais, estaduais e municipais.
Da Criação das Unidades de Conservação
As unidades de conservação, de acordo com o art. 2º do Decreto
2.519/1998, o qual promulgou a Convenção de Diversidade Biológica, “são área
definidas geograficamente, que é destinada, ou regulamentada, e administrada para
alcançar objetivos específicos de conservação”, portanto, são áreas especialmente
protegidas, sendo a sua criação estabelecida por ato do Poder Público.
Desta forma, temos que o art. 22 da Lei 9.985/2000, determina que as
unidades de conservação serão criadas por ato do Poder Público, não especificando
se tal ato do Poder Público deva ser uma lei, decreto ou qualquer outra espécie de
diploma legal.
Por sua vez, o § 2º do art. 22, do citado diploma legal estabelece que “a
criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e
de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites
mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento”. Sendo
que a Lei 9.985/200 excetua da consulta pública a criação de Estação Ecológica e
Reserva Biológica.
Das Categorias de Unidades de Conservação

31

A Lei 9.985/2000 estabelece em seu art. 7º dois grupos básicos de Unidades
de Conservação, a saber: UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL e UNIDADES
DE USO SUSTENTÁVEL.
UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL: Visam preservar a natureza, sendo
permitido o uso indireto dos seus recursos naturais. São compostas pelas seguintes
categorias de Unidades de Conservação:
1.

Estação Ecológica;

2.

Reserva Biológica;

3.

Parque Nacional;

4.

Monumento Natural;

5.

Refúgio da Vida Silvestre.

UNIDADE DE USO SUSTENTÁVEL: Visam compatibilizar a conservação da
natureza, com o uso sustentável dos seus recursos naturais. São compostas pelas
seguintes categorias de Unidades de Conservação:
1.

Área de Proteção Ambiental;

2.

Área de Relevante Interesse Ecológico;

3.

Floresta Nacional;

4.

Reserva Extrativista;

5.

Reserva de Fauna;

6.

Reserva de Desenvolvimento Sustentável;

7.

Reserva Particular do Patrimônio Natural.

1.2.7 Da Proteção Legal para as Florestas
As florestas são protegidas pela Constituição Federal no seu art. 225, § 1º,
inciso VII, o qual determina ao Poder Público proteger as florestas (flora), sendo
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica.
No entanto, as florestas nacionais, já tinham proteção prevista em lei desde
1934 com antigo Código Florestal, o qual foi expressamente revogado pelo atual
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Código Florestal Brasileiro, Lei Federal 4.771/1965, alterado pela Lei Federal
7.803/1989, onde no seu art. 1°, considera que todas as
florestas existentes no território nacional e as demais formas de
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são
bens de interesse comum a todos os habitantes do País,
exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a
legislação estabelece.
Conforme lição do eminente jurista de direito ambiental Dr. Paulo Affonso
Leme Machado, em sua vetusta obra “Direito Ambiental Brasileiro” (9ª edição), onde
considera que “o Código Florestal antecipou-se à noção de interesse difuso, e foi
precursor da Constituição Federal quando conceituou meio ambiente como bem de
uso comum do povo.”
Temos assim, que o Código Florestal Brasileiro (Lei Federal 4.771/1965,
alterado pela Lei Federal 7.803/1989), constitui-se no principal diploma legal de
proteção às florestas nacionais e às demais formas de vegetação natural.
1.2.8 Da Natureza Jurídica das Florestas
Nos termos do Código Florestal Brasileiro, as florestas nacionais são bens
ambientais, portanto, bens de natureza difusa, uma vez que o seu titular é o povo.
Como observa FIORILLO (2000), “em decorrência disso, as florestas quando
situadas em espaços e propriedades privadas, devem sofrer limitações pelo fato de
o bem ambiental a todos pertencer, possibilitando, ainda, a todos uso o uso e gozo
comum”.
1.2.9 Do Caráter de Preservação Permanente Atribuído pelo Código Florestal às
Florestas
O Código Florestal Brasileiro, estabeleceu em seus artigos 2º e 3º, que as
diversas formas de vegetação natural e as florestas são consideradas como
sendo de preservação permanente, situadas ao longo das margens dos rios; nas
margens das lagoas, lagos, reservatórios d’água; nas encostas; nas restingas; nos

33

manguezais; nas dunas; nos topos de morro, montanhas e serras, dentre outras
localizações.
O Código Florestal no seu artigo 2º, define para os efeitos da lei como de
preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural
situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'
água desde o seu nível mais alto
em faixa marginal cuja largura mínima será: 1 - de 30 (trinta) metros para os cursos
d'
água de menos de 10 (dez) metros de largura; 2 - de 50 (cinquenta) metros para
os cursos d'
água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 3 - de
100 (cem) metros para os cursos d'
água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura; 4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'
água
que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 5 - de 500
(quinhentos) metros para os cursos d'
água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'
água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'
água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta)
metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°,
equivalente a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Ainda, o Código Florestal no seu artigo 3º, define que quando declaradas
pelo Poder Público como de preservação permanente as florestas e demais formas
de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
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b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades
militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.

1.3 Dos Crimes Ambientais
No direito positivo pátrio a Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), tutelou
todos os crimes contra o meio ambiente (crimes ambientais). Antes da edição dessa
Lei os ilícitos ambientais encontravam-se dispersos em várias normas.
Assim, com a Lei 9.605/98 os ilícitos ambientais foram elevados a categoria
tipificada de crimes ambientais com as devidas penas imputadas àqueles que
infringirem as normas ambientais.
A Lei de Crimes Ambientais inovou no direito penal pátrio, imputando a
responsabilidade penal para as pessoas jurídicas (art. 3º da Lei 9.605/98), tanto de
direito privado, quanto de direito público.
O Capítulo V da Lei de Crimes Ambientais elencou os seguintes crimes
ambientais:
Crimes contra a Fauna (arts. 29 a 27)
Crimes contra a Flora (arts. 38 a 53)
Poluição e outros Crimes Ambientais (arts. 54 a 61)
65).

Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural (arts, 62 a
Crimes contra a Administração Ambiental (arts. 66 a 69).

1.3.1 Dos crimes contra a Fauna previstos na Lei de Crimes Ambientais
Ainda temos que constitui crimes contra a fauna, aqueles elencados nos
artigos 29 até 37 da Lei Federal 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), os quais
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citamos a seguir: a) Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida; b) Quem
impede a procriação da fauna, sem licença ou autorização ou em desacordo com a
obtida; c) Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; d)
Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou
depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa
ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de
criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da
autoridade competente; e) Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e
répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente;

f)

Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença
expedida por autoridade competente; g) Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou
mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos;

h)

Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de
espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou
águas jurisdicionais brasileiras; i) Quem causa degradação em viveiros, açudes ou
estações de aqüicultura de domínio público; j) Quem explora campos naturais de
invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da
autoridade competente;

k) Quem fundeia embarcações ou lança detritos de

qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados
em carta náutica; l) Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares
interditados por órgão competente;

m) Pescar quantidades superiores às

permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos
não permitidos; n) Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que,
em contato com a água, produzam efeito semelhante e, mediante uso de
substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente.
1.3.2 Dos crimes contra a Flora previstos na Lei de Crimes Ambientais
Por outro lado, os artigos 38 até 53 da Lei Federal 9.605/1998 (Lei de
Crimes Ambientais), considerou que constitui crimes contra a flora os seguintes
elencados abaixo:
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a) Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente,
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção;
b) Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem
permissão da autoridade competente;
c) Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação;
d) Provocar incêndio em mata ou floresta;
e) Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar
incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou
qualquer tipo de assentamento humano;
f) Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação
permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de
minerais;
g) Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por
ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra
exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais;
h) Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha,
carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do
vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá
acompanhar o produto até final beneficiamento;
i) Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas
de vegetação;
j) Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas
de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia;
k) Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora
de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação;
l) Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas
de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente;
m) Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou
instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos
florestais, sem licença da autoridade competente.
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1.4 Da Legislação do Estado do Rio Grande do Norte sobre Meio Ambiente e de
Recursos Hídricos Incidente na Zona de Proteção Ambiental – ZPA 1, do
Município de Natal

1.4.1 Da Política e Sistema Estadual de Meio Ambiente:

No estado do Rio Grande do Norte, a Política e o Sistema Estadual de
Controle e Preservação do Meio Ambiente foi instituída inicialmente através da Lei
Estadual N.º 5.147 de 30.09.1982, a qual dispunha sobre a Política e o Sistema
Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente, onde no seu art. 4º inciso I
criou o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente –
CECTEMA, (GOIS, 2003).
Porém, em janeiro de 1996 a Lei Complementar Estadual 140 de 26.01.1996
(que regulamentou os artigos 150 e 154 da Constituição Estadual), alterou a Lei
5.147/1982 e instituiu a Política Estadual de Controle e Preservação do Meio
Ambiente e transformou o antigo CECTEMA em Conselho Estadual do Meio
Ambiente – CONEMA, posteriormente, a Lei Complementar 140 foi alterada pela Lei
Complementar 148 de 26.12.1996, as quais estabeleceram a sua estrutura, as
competência, o funcionamento e sua composição.
Contudo, em março de 2004 foi promulgada a Lei Complementar Estadual
N.º 272 de 03.03.2004, que revogou expressamente as Leis Complementares 140 e
148, respectivamente. A citada Lei instituiu a nova Política e o Sistema Estadual de
Meio Ambiente e deu outras providências.
A citada Lei Complementar estabeleceu dentre outras providências o
Sistema Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte e as diretrizes da
Política Estadual do Meio Ambiente, onde citamos in verbis:
Art. 4º As ações de execução da Política Estadual do Meio
Ambiente devem ser orientadas pelas seguintes diretrizes:
I – a promoção da incorporação dos aspectos ambientais nos
planos,

políticas,

identificando

as

programas

e

conseqüências

projetos
ambientais

públicos
que

setoriais,

lhes

sejam

associadas;
38

II – o respeito às formas e meios de subsistência das comunidades
tradicionais e das populações carentes, buscando compatibilizar o
atendimento dos aspectos ambientais, sociais e econômicos;
III – o planejamento e a fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV– o controle das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
V – o incentivo à adoção de práticas e mecanismos que minimizem,
controlem e monitorem os impactos das atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras, bem como que visem à melhoria
contínua de seu desempenho ambiental, incluindo o ambiente de
trabalho do empreendimento;
VI – o acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VII – a proteção de áreas ameaçadas de degradação, bem como a
recuperação das degradadas; e
VIII – o incentivo à adoção de mecanismos de automonitoramento
pelos empreendimentos ou atividades com potencial de impacto
ambiental.
Desta forma, na atualidade o Sistema Estadual de Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte e o seu CONEMA são regulamentados pelos artigos 6º, 7º e 8º da
Lei Complementar Estadual N.º 272,
Assim, o Sistema Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, tem
como órgão superior o CONEMA, órgão central a Secretaria de Estado do
Planejamento e das Finanças (SEPLAN), como órgão executor da política de meio
ambiente o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte (IDEMA), onde citamos os artigos 6º e 7º da Lei Complementar
Estadual N.º 272, in verbis:

Art. 6º Os Órgãos e as Entidades da Administração Pública do
Estado e dos Municípios que, de alguma forma, atuam na proteção e
na melhoria da qualidade ambiental, constituem o Sistema Estadual
do Meio Ambiente (SISEMA), assim discriminados:
I – órgão superior: Conselho Estadual do Meio Ambiente
(CONEMA), de natureza consultiva, normativa, deliberativa e
recursal, com função de assessoramento ao Governador do Estado
na formulação da Política Estadual do Meio Ambiente;
II – órgão central: Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças (SEPLAN), órgão integrante da Administração Direta, com
a finalidade de planejar, elaborar e avaliar a Política Estadual do
Meio Ambiente;
III – entidade executora: Instituto de Desenvolvimento Econômico e
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), autarquia
vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
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(SEPLAN), com atribuições de executar, coordenar e supervisionar a
Política Estadual do Meio Ambiente;
IV – componentes setoriais: os Órgãos centralizados e Entidades
descentralizadas da Administração Pública Estadual, responsáveis
pelo planejamento, aprovação, execução, coordenação ou
implementação de políticas, planos, programas e projetos, total ou
parcialmente associados ao uso dos recursos ambientais ou à
conservação, defesa e melhoria do meio ambiente; e
V – componentes locais: os órgãos e entidades municipais
responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades pertinentes
ao Sistema nas suas respectivas áreas de competência.
Parágrafo único. Para efeito desta Lei Complementar, são
colaboradores do SISEMA as organizações da sociedade civil,
incluindo as organizações não governamentais, que desenvolvam ou
possam desenvolver ações de apoio à gestão ambiental.
Art. 7º Compete ao Conselho Estadual do Meio Ambiente
(CONEMA):
I – estabelecer, com o apoio técnico da Entidade Executora do
Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA):
a) diretrizes, normas e padrões de qualidade e de emissão, para a
proteção, conservação e preservação do meio ambiente;
b) normas e critérios relativos ao licenciamento, avaliação de
impactos, automonitoramento, auditoria, medidas compensatórias e
controle ambientais;
c) normas gerais relativas às unidades de conservação; e
d) critérios de definição de áreas críticas e de risco ambiental.
II – decidir, em grau de recurso, como última instância
administrativa, sobre as multas e outras penalidades impostas pela
Entidade Executora do SISEMA;
III – solicitar, quando julgar necessário, a realização de avaliações
de impacto ambiental de planos e projetos públicos ou privados,
requisitando aos órgãos competentes ou às entidades privadas, as
informações indispensáveis ao exame da matéria;
IV – estabelecer diretrizes e critérios para a utilização dos recursos
do Fundo Estadual de Preservação do Meio Ambiente (FEPEMA),
além de fiscalizar a correta aplicação de tais recursos;
V – apreciar, previamente, proposta orçamentária destinada a
incentivar o desenvolvimento de ações relativas ao meio ambiente.
Parágrafo único. Os atos normativos do CONEMA, devidamente
homologados pelo Governador do Estado, entrarão em vigor após a
publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos
vinculantes para toda a Administração Pública Estadual.

Temos, ainda que a Lei Complementar Estadual N.º 272 no seu artigo 9º
estabeleceu as competências do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), as quais compreendem:
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I – propor ao CONEMA o estabelecimento de normas referentes ao
processo de licenciamento ambiental, bem como o estabelecimento
de normas e padrões ambientais;
II – conceder autorizações e licenças ambientais, anuências e
aprovações, bem como exigir e aprovar estudos relativos à
Avaliação de Impactos Ambientais;
III – exercer o poder de polícia administrativa, preventiva ou
corretiva, no que concerne ao controle, disciplina e fiscalização das
atividades, efetiva ou potencialmente poluidoras do meio ambiente,
na forma do disposto nesta Lei Complementar;
IV – impor as penalidades aos infratores desta Lei Complementar,
de seu regulamento e normas deles decorrentes;
V – avaliar e exigir a compensação ambiental prevista nesta Lei
Complementar; e
VI – emitir certidão relativa ao cumprimento das obrigações da
legislação ambiental.

1.4.2 Da Política Florestal do Estado do Rio Grande do Norte
Há que se considerar, também, a Lei 6.769 de 11.05.1995, que dispôs sobre
a Política Florestal do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências.
A citada Lei considera as florestas existentes no território do Estado do Rio Grande
do Norte e demais formas de vegetação, reconhecidas como de utilidade ao meio
ambiente e às terras que revestem, são bens de interesse comum aos habitantes do
Estado. Nesse sentido, citamos in verbis:

Art. 1º. As florestas existentes no território do Estado do Rio Grande
do Norte e demais formas de vegetação, reconhecidas como de
utilidade ao meio ambiente e às terras que revestem, são bens de
interesse comum aos habitantes do Estado, exercendo-se o direito
de propriedade com as limitações que a legislação em geral e esta
lei estabelecem.
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Art. 2º. As atividades florestais deverão assegurar a manutenção da
qualidade de vida e do equilíbrio ecológico e a preservação do
patrimônio genético, observando-se os seguintes princípios:
I - preservação e conservação da biodiversidade;
II - função social da propriedade;
III - compatibilização entre o desenvolvimento e o equilíbrio
ambiental;
IV - uso sustentado dos recursos naturais renováveis.
Art. 3º. A política florestal do Estado tem por objetivo:
I - assegurar a conservação das principais formações fitoecológicas;
II - disciplinar a exploração dos adensamentos vegetais nativos,
através de sua conservação e fiscalização;
III - controlar a exploração, utilização e consumo de produtos e
subprodutos florestais;
IV - ordenar a atividade de florestamento e reflorestamento,
especialmente no que se refere a ocupação físico-ambiental destes
empreendimentos;
V - desenvolver ações com a finalidade de suprir a demanda de
produtos florestais susceptíveis de exploração e uso;
VI - promover a recuperação de áreas degradadas;
VII - proteger a flora e a fauna silvestres;
VIII - estimular programas de educação ambiental e de turismo
ecológico em áreas florestais e unidades de conservação;
IX - promover a conservação dos recursos hídricos;
X - promover a conservação e manejo dos solos.

1.4.3 Do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro
Também, há que se considerar o Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro, instituído pela Lei 6.950 de 20.08.1996, que considera a Zona Costeira
formada por uma faixa marítima e outra faixa terrestre, sendo a faixa terrestre
composta por 29 municípios, em conformidade com o art. 3º da citada Lei, dentre
eles estão inclusos os municípios de Macaíba, Parnamirim e Natal, que são
banhados pela bacia hidrográfica objeto do estudo. Nesse sentido, citamos in
verbis:

Art. 3º. Para fins do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, a
Zona Costeira, em sua faixa terrestre, é composta por 29 (vinte e
nove) municípios, subdivididos em 02 (dois) Setores Costeiros.
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I - LITORAL LESTE OU ORIENTAL - Maxaranguape, Ceará-Mirim,
Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Natal, Parnamirim,
São José de Mipibu, Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino, Arês,
Tibau do Sul, Vila Flor, Goianinha, Canguaretama e Baía Formosa.
II - LITORAL NORTE OU SETENTRIONAL - Touros, Grossos, Areia
Branca, Mossoró, Carnaúbais, Serra do Mel, Macau, Pendências,
Alto do Rodrigues, Guamaré, Galinhos, São Bento do Norte e Pedra
Grande. (grifo nosso).
Segundo o artigo 4º da Lei que instituiu o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro, o objetivo do PEGC é “preponderante planejar e
gerenciar, de forma integrada, descentralizada e participativa, a utilização dos
recursos naturais da Zona Costeira, através de instrumentos próprios, visando a
melhoria da qualidade de vida das populações locais e proteção dos ecossistemas
costeiros em condições que assegurem a qualidade ambiental, a partir de um
desenvolvimento sustentável”.
Dentre os objetivos específicos do PEGC destacamos, os seguintes: I compatibilização dos usos e atividades antrópicas à garantia da qualidade ambiental
através da harmonização dos interesses sociais e econômicos de agentes externos
ou locais, sem prejuízo da competência municipal da mesma matéria; II - controle do
uso e ocupação do solo, e da exploração dos recursos naturais em toda a Zona
Costeira; III - definição de ações de proteção e recuperação das águas
superficiais e subterrâneas da Zona Costeira, visando a garantia de sua
utilização racional, bem como sua disponibilidade permanente, a partir da
manutenção da qualidade de águas. Nesse sentido, citamos o art. 4º da Lei supra,
in verbis:

Art. 4º. O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro tem por
objetivo preponderante planejar e gerenciar, de forma integrada,
descentralizada e participativa, a utilização dos recursos
naturais da Zona Costeira, através de instrumentos próprios,
visando a melhoria da qualidade de vida das populações locais
e proteção dos ecossistemas costeiros em condições que
assegurem a qualidade ambiental, a partir de um desenvolvimento
sustentável, atendidos os demais objetivos específicos:
I - compatibilização dos usos e atividades antrópicas à garantia
da qualidade ambiental através da harmonização dos interesses
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sociais e econômicos de agentes externos ou locais, sem
prejuízo da competência municipal da mesma matéria;
II - controle do uso e ocupação do solo, e da exploração dos
recursos naturais em toda a Zona Costeira, objetivando-se:
a) a erradicação da exploração predatória dos recursos naturais
renováveis e não renováveis;
b) o impedimento da degradação e/ou descaracterização dos
ecossistemas costeiros;
c) a redução dos conflitos entre usos e atividades; e,
d) a otimização dos processos produtivos das atividades
econômicas, observando-se as limitações de ordem ambiental.
III - definição de ações de proteção e recuperação das águas superficiais e
subterrâneas da Zona Costeira, visando a garantia de sua utilização racional,
bem como sua disponibilidade permanente, a partir da manutenção da
qualidade de águas;

IV - preservação e conservação dos ecossistemas da Zona Costeira,
ameaçadas ou não de degradação;
V - garantia de manutenção dos ecossistemas, assegurada
através da avaliação da capacidade de suporte ambiental,
considerando a necessidade de desenvolvimento sócioeconômico da região;
VI - promoção da fixação e do desenvolvimento das populações
locais através da regularização fundiária, de procedimentos que
possibilitem o acesso das mesmas à exploração sustentada dos
recursos naturais e de assessoria técnica para a implantação de
novas atividades econômicas ou para o aprimoramento das já
desenvolvidas, observado-se as limitações ambientais da região;
VII - planejamento e gestão das atividades na Zona Costeira, de
modo integrado, descentralizado e participativo; e,
VIII - promoção da educação ambiental, necessidade imprescindível
à sustentabilidade do desenvolvimento sócio-ambiental.
Parágrafo Único - Os objetivos do Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro, compatibilizar-se-ão com o disposto nas Legislações
Federais, Estaduais e Municipais, no que couber. (grifo nosso).
Há que levar-se em consideração, também, a Lei Estadual N.º 7.871 de 20
de julho de 2000, que dispôs sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do
Litoral Oriental do Rio Grande do Norte, onde no seu artigo 1º estabeleceu as
diretrizes de ordenamento territorial do Litoral Oriental, em conformidade com a Lei
Estadual n.º 6.950/ (que institui o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro).
O Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Oriental, de acordo com o
artigo 2º da retromencionada Lei estadual, tem como objetivo orientar a implantação
das atividades sócio-econômicas e as condições de ocupação do solo da Região,
sendo definido de acordo com as características e limitações físico-ambientais e
44

expresso na setorização do espaço geográfico, de forma a garantir a
sustentabilidade da Zona Costeira.
Em conformidade com o art. 4º da citada Lei, o Zoneamento EcológicoEconômico, apresenta como diretrizes as seguintes: I - divisão territorial do Litoral
Oriental em zonas, em função de suas características, limitações ao uso e
demandas sócio-econômicas; II - indicação de atividades compatíveis com as
características e limitações físico-ambientais de cada zona; III - indicação de áreas
que devam ser objeto de pesquisa, com vistas à implantação de unidades de
conservação, recuperação de áreas degradadas, em função das condições de
fragilidade e importância ambiental, como também dos valores históricos, culturais,
arqueológicos e paisagísticos.
Ainda, a citada Lei estadual estabeleceu que o Litoral Oriental do Estado é
dividido em duas zonas, a Zona Interior Costeira (ZIC) e a Zona Especial Costeira
(ZEC).
Sendo que a Zona Interior Costeira (ZIC) caracteriza-se pelo uso
predominantemente agrícola, correspondendo às áreas canavieiras e aos tabuleiros
costeiros ocupados pela pecuária e agricultura. Por sua vez a Zona Especial
Costeira (ZEC) compreende as unidades ambientais legalmente protegidas e
aquelas que, por suas características físicas, restringem o uso e a ocupação do solo,
bem como dos espaços urbanizados e de expansão; sendo subdividida em Áreas
de Preservação (APs) e Áreas Urbanizadas e de Expansão Urbana (AUEs).
A Lei considera como Áreas de Preservação (APs) as seguintes unidades
ambientais: a) o Manguezal em toda a sua extensão; b) a Mata Atlântica; c) a Mata
Ciliar; d) os arrecifes e pontais; e) as falésias; f) as nascentes dos corpos d’água de
superfície, lagoas e demais mananciais; g) as dunas, com cobertura vegetal; h) as
dunas sem cobertura vegetal, julgadas de importância ambiental pelo órgão
competente, tendo por base estudos técnicos; i) as praias; j) os sítios arqueológicos;
k) recifes de corais e de arenito. Estas Unidades Ambientais destinam-se,
prioritariamente, à criação de unidades de conservação e, neste caso, os usos
permitidos são estabelecidos em seus respectivos planos de manejo, observadas as
normas ambientais aplicáveis. Para tanto, todas as atividades desenvolvidas nas
Áreas de Preservação (APs) dependem, obrigatoriamente, do licenciamento
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(Licença Prévia, de Instalação e de Operação) do órgão ambiental pertinente
(federal, estadual ou municipal), sem prejuízo das demais licenças exigíveis.
A Lei considera como Áreas Urbanizadas e de Expansão Urbana (AUEs)
os núcleos urbanos localizados na Zona Especial Costeira (ZEC) e demais sedes
municipais localizadas na Zona Interior Costeira (ZIC), delimitadas ou não por
legislação municipal, sendo permitidos todos os usos e atividades compatíveis com
as potencialidades e limitações ambientais das áreas, devendo cada município
definir e controlar o uso e ocupação dos espaços territoriais através do
estabelecimento de instrumentos normativos, dentre os quais os Planos Diretores.
Nesse sentido, citamos a seguir os artigos 5º usque 18 da Lei Estadual N.º
7.871, os quais tratam das zonas estabelecidas, seus usos, limitações e proibições,
in verbis:

Art. 5º . Para efeito desta Lei, o Litoral Oriental compreende os
municípios de Rio do Fogo, Maxaranguape, Ceará Mirim, Extremoz,
São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Natal, Parnamirim, São José
de Mipibú, Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino, Arês, Tibau do
Sul, Vila Flor, Goianinha, Canguaretama, Baía Formosa, delimitado
conforme mapa ( Anexo 01) e memorial descritivo (Anexo 02), e está
dividido em duas zonas:
I - Zona Interior Costeira (ZIC)
II - Zona Especial Costeira (ZEC)
Art. 6º. A Zona Interior Costeira (ZIC) caracteriza-se pelo uso
predominantemente agrícola, correspondendo às áreas
canavieiras e aos tabuleiros costeiros ocupados pela pecuária e
agricultura.
Art. 7º. Os usos e atividades desenvolvidas na Zona Interior Costeira
(ZIC), tais como agricultura, pecuária, indústria, mineração,
expansão urbana, devem observar as seguintes recomendações:
I - o manejo adequado do solo e subsolo, bem como o controle do
uso de agrotóxicos e biocidas;
II - diversificação dos cultivos por empreendimentos;
III - o monitoramento, o controle e a fiscalização das águas, do ar, do
solo, da fauna e flora, estabelecidos em legislações específicas;
IV - o monitoramento, o controle e a fiscalização das atividades
industriais, mineradoras, agrícolas, pecuária e urbana.
Parágrafo único - A implantação das atividades constantes neste
artigo deve observar, além das recomendações previstas nos incisos
de I a IV, a orientação estabelecida nos planos de ordenamento
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territorial dos municípios e demais instrumentos de gestão nos
âmbitos federal, estadual e municipal, estando sujeitas ao
licenciamento ambiental do órgão competente.
Art. 8º. A Zona Especial Costeira (ZEC) compreende as unidades
ambientais legalmente protegidas e aquelas que, por suas
características físicas, restringem o uso e a ocupação do solo,
bem como dos espaços urbanizados e de expansão.
Art. 9º. Para efeito desta Lei, a Zona Especial Costeira (ZEC)
subdivide-se em Áreas de Preservação (APs) e Áreas
Urbanizadas e de Expansão Urbana (AUEs), conforme
discriminação abaixo:
I - Consideram-se Áreas de Preservação (APs) as unidades
ambientais abaixo relacionadas:
a) o Manguezal em toda a sua extensão;
b) a Mata Atlântica;
c) a Mata Ciliar;
d) os arrecifes e pontais;
e) as falésias;
f) as nascentes dos corpos d’água de superfície, lagoas e demais
mananciais;
g) as dunas, com cobertura vegetal;
h) as dunas sem cobertura vegetal, julgadas de importância
ambiental pelo órgão competente, tendo por base estudos técnicos;
i) as praias;
j) os sítios arqueológicos;
k) recifes de corais e de arenito.
II - São consideradas Áreas Urbanizadas e de Expansão Urbana
(AUEs) os núcleos urbanos localizados na Zona Especial Costeira
(ZEC) e demais sedes municipais localizadas na Zona Interior
Costeira (ZIC), delimitadas ou não por legislação municipal.
§.1º. Para efeito desta Lei, na unidade ambiental especificada na
alínea c do inciso I deste artigo, considera-se uma faixa mínima de
preservação de 50 (cinqüenta) metros, a partir do leito maior
sazonal, medida horizontalmente.
§ 2º. Na unidade ambiental especificada na alínea e fica definido,
uma faixa de monitoramento especial, com 100 (cem) metros,
medidos horizontalmente, a partir do sopé da falésias em direção ao
continente, sendo passível de uso e ocupação, exceto nas áreas de
vegetação nativa, dunas vegetadas, terrenos onde as condições
geológicas não aconselhem edificações e nos primeiros 33 (trinta e
três) metros da referida faixa.
§ 3º. Nas unidades ambientais especificadas na alínea j do inciso I,
deste artigo, considera-se uma faixa de preservação de 500m
(quinhentos metros) a partir do afloramento dos sítios arqueológicos
identificados e os que vierem a ser identificados e cadastrados.
§ 4º. Todos os sítios arqueológicos identificados nas unidades
ambientais citadas na alínea j do inciso I deste artigo ou fora delas,
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Art. 10. As Áreas de Preservação (APs) definidas no inciso I do
artigo anterior, destinam-se, prioritariamente, à criação de unidades
de conservação e, neste caso, os usos permitidos são estabelecidos
em seus respectivos planos de manejo, observadas as normas
ambientais aplicáveis.
§1º. Todas as atividades desenvolvidas nas Áreas de Preservação
(APs) dependem, obrigatoriamente, do licenciamento (Licença
Prévia, de Instalação e de Operação) do órgão ambiental pertinente
(federal, estadual ou municipal), sem prejuízo das demais licenças
exigíveis.
§ 2º. Nas Áreas de Preservação, no que diz respeito às atividades a
serem desenvolvidas, deve-se priorizar o estudo e a pesquisa
científica, programas de educação ambiental, recreação e lazer
contemplativo e a pesca artesanal.
§3º. As áreas degradadas localizadas nas Áreas de Preservação
(APs) devem ser recuperadas, conforme o estabelecido nos planos
de manejo citados no Art. 10o.
Art. 11. Nas Áreas Urbanizadas e de Expansão Urbana (AUEs),
definidas no Art. 9o, inciso II, desta Lei, são permitidos todos os usos
e atividades compatíveis com as potencialidades e limitações
ambientais das áreas, devendo cada município definir e controlar o
uso e ocupação dos espaços territoriais através do estabelecimento
de instrumentos normativos, dentre os quais os Planos Diretores.
Art. 12. Os instrumentos a que se refere o artigo anterior devem
observar, além do disposto nesta Lei e na Lei no. 6.950, de 20 de
agosto de 1996, que institui o Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro, as seguintes diretrizes:
I - expansão urbana conduzida pela instalação ou ampliação da
infraestrutura e adequação às características fisíco-ambientais,
respeitando-se os limites das Áreas de Preservação;
II - conservação, recuperação e ampliação das áreas verdes e
demais áreas de interesse público;
III - conservação e preservação do patrimônio natural, paisagístico e
histórico-cultural e sítios arqueológicos;
IV - proteção, manutenção e recuperação dos recursos hídricos;
V - tratamento adequado e monitoramento constante da coleta,
transporte e deposição final dos resíduos sólidos, líquidos e
gasosos, em especial os dos serviços de saúde;
VI - definição de áreas disponíveis para exploração dos recursos
minerais;
VII - identificação das áreas degradadas e de mecanismos para sua
recuperação;
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VIII - definição de instrumentos
licenciamento e monitoramento;

de

controle,

fiscalização,

IX - institucionalização de canais de participação da sociedade
democráticos e representativos.
Art. 13. Na Zona Especial Costeira (ZEC), fica delimitada uma faixa
costeira terrestre de 500 (quinhentos) metros de largura, respeitados
os limites dos (APs) estabelecidos no inciso I do art. 9º, contados a
partir da linha de preamar máxima para o interior do continente,
considerada de relevante interesse ecológico, turístico e
paisagístico.
Art. 14. As construções a serem executadas em áreas urbanizadas
ou de expansão urbana, localizadas na faixa costeira definida no
artigo anterior, cujo município não dispõe de Plano Diretor, devem
obedecer aos seguintes critérios:
I - na faixa de 100 (cem) metros, contados a partir do limite terrestre
do depósito sedimentar que constitui a praia, a altura máxima
permitida para as edificações, será de 02 (dois) pavimentos,
obedecida a linha natural do terreno;

II - a partir dos 100 (cem) metros, definidos no inciso anterior, até
250 (duzentos e cinqüenta) metros, serão permitidas edificações
com no máximo 03 (três) pavimentos, obedecida a linha natural do
terreno;
III - na faixa entre 250 (duzentos e cinqüenta) e 500 (quinhentos)
metros, as edificações podem atingir no máximo 06 (seis)
pavimentos, contados a partir da linha natural do terreno;
IV - a partir da faixa dos 500 (quinhentos) metros, todos os
empreendimentos acima de 06 (seis) pavimentos, a se localizarem
na Zona Especial Costeira (ZEC), deverão, para efeito de
licenciamento ambiental, apresentar um memorial descritivo,
atendendo no mínimo os seguintes critérios:
a) compatibilização do empreendimento com a infra-estrutura de
saneamento básico, sistema viário e estacionamento;
b) compatibilização entre a altura e volumetria da edificação com as
características da paisagem e a escala do entorno do assentamento
urbano existente.
§ 1º. As construções a que se refere o caput deste artigo devem
obedecer critérios que garantam os aspectos de aeração, iluminação
e existência de infra-estrutura urbana, compatibilizando-os, em cada
caso, com os referenciais de taxa de ocupação máxima de 70%
(setenta por cento) e a destinação de áreas exclusivas para
estacionamento.
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§ 2º. As construções executadas na Zona Especial Costeira (ZEC)
devem respeitar o relevo e valorizar a vegetação natural existente no
terreno, bem como preservar os acessos públicos à faixa de praia,
num espaçamento de no máximo 250 (duzentos e cinqüenta)
metros.
§ 3º. As construções a serem executadas na faixa costeira a que se
refere o caput deste artigo, devem, obrigatoriamente, obter, no que
couber, autorização ou licenciamento prévio pelos órgãos ambientais
federal, estadual e municipal, independentemente das demais
licenças exigíveis.
§ 4º. Quando o terreno estiver situado em mais de uma das faixas a
que se referem os incisos I a IV deste artigo, as construções a serem
executadas deverão obedecer às prescrições da faixa onde o
mesmo estiver inserido em mais de 60%.
§ 5º . Quando o terreno estiver inserido em duas ou mais faixas em
igual percentual, as edificações a serem implantadas deverão
obedecer às prescrições de ambas as faixas.
§ 6º. As restrições de que tratam os incisos I a IV deste artigo
poderão ser, excepcionalmente, adaptadas às condições locais,
desde que comprovada a viabilidade dessas adaptações, através de
Estudo de Impacto Ambiental – EIA ou de outro instrumento de
avaliação, previsto na legislação ambiental vigente.
Art. 15. Nos loteamentos novos as quadras devem observar o
comprimento máximo de 250 (duzentos e cinqüenta) metros.
Art. 16. Os projetos de intervenção urbanística nas praias, margens
de lagoas, rios e riachos, dependem de autorização ou
licenciamento prévio dos órgãos competentes.
Art. 17. As normas ambientais e de uso do solo dos municípios que
integram o Litoral Oriental, discriminados no caput do artigo 5º,
devem adequar-se às disposições contidas nesta Lei, com exceção
das áreas urbanas que dispõem de Plano Diretor.
Art. 18. Para efeito de definição, enquadramento e aplicação de
critérios a serem estabelecidos, serão elaborados instrumentos de
caráter específico e normas técnicas sem prejuízo de qualquer
enunciado desta Lei.

1.4.4

Da

Política

e

Sistema

Estadual

de

Recursos

Hídricos:
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A gestão dos recursos hídricos no estado do Rio Grande do Norte é regida
por diversos diplomas legais que foram sendo promulgados ao longo da década de
1990 do século passado.
Dentre os diplomas legais que tutelam os recursos hídricos do Estado
citamos inicialmente a Lei N.º 6.367 de 14.01.1993 que instituiu o Plano Estadual
de Recursos Hídricos – PERH, com o objetivo de promover o aproveitamento
racional dos recursos hídricos no Estado. No art. 2º da citada Lei foram
estabelecidas as finalidades básicas do PERH, o qual citamos in verbis.
Art. 2º. São finalidades básicas do Plano Estadual de Recursos
Hídricos - PERH:
a) garantir a racional utilização dos recursos hídricos preservando o
meio ambiente e o eco-sistema;
b) consolidar investimentos voltados para o aproveitamento da infraestrutura hídrica existente no Estado;
c) preservar as fontes d’água de superfície e subterrânea, evitando a
sua contaminação e poluição;
d) desenvolver programas, projetos e pesquisas que possibilitem o
melhor aproveitamento das reservas hídricas do Estado;
e) promover políticas de irrigação e uso d’água que permitam o
adequado aproveitamento dos recursos hídricos em áreas agrícolas,
facilitando o racional desenvolvimento da agricultura irrigada.
Art. 3º - vetado.
Art. 4º. Integram o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH,
entre outros:
I – PROGRAMA DE AÇUDAGEM;
II – PROGRAMA DE ADUTORAS;
III – PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS
VALES;
IV – PROGRAMA DE POÇOS.

Citamos, também, a Lei Complementar 139 de 25.01.1996, a qual no seu
art. 4º criou Secretaria de Recursos Hídricos e Projetos Especiais – SERIHD,
sendo revogada posteriormente pela Lei Complementar 163 de 05.02.1999, a qual
dispôs sobre a nova Estrutura do Poder Executivo do estado do Rio Grande do
Norte, onde seu art. 35 definiu as novas competências da Secretaria de Estado dos
Recursos Hídricos (SERHID), o qual citamos in verbis:
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Art. 35. À Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos (SERHID)
compete:
I. formular, implantar e avaliar as políticas e programas estaduais de
recursos hídricos;
II. coordenar as políticas de recursos hídricos do Estado;
III. promover e executar ações para exploração e preservação de
recursos hídricos no Estado;
IV. representar o Estado no sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos, previsto no art. 21, inciso XIX, da Constituição
Federal, e gerir os recursos hídricos que se incluem entre os bens
do Estado, nos termos do art. 26, inciso I, da mesma Constituição;
V. elaborar estudos; planejar pesquisas e programas; gerenciar
projetos; executar obras relativas à oferta de água de superfície e
subterrânea e realizar a gestão dos recursos hídricos do Estado; e
VI. articular-se com órgãos e entidades nacionais e internacionais de
sua área de atuação.

Sendo que o Regulamento da Secretaria de Recursos Hídricos foi aprovado
pelo Decreto 13.285 de 22.03.1997, o qual definiu a Secretaria de Recursos
Hídricos - SERHID, como órgão de natureza substantiva, integrante da
Administração Pública Estadual Direta, com a responsabilidade de planejar,
coordenar, supervisionar e executar as ações públicas estaduais relativas a oferta e
gestão dos recursos hídricos do Estado do Rio Grande do Norte. O art. 2º do
Regulamento da SERIHD estabeleceu as competências da mencionada Secretaria
de Estado, o qual citamos in verbis:

Art. 2º - À Secretaria de Recursos Hídricos - SERHID, compete:
I - formular, implantar e avaliar as políticas e programas estaduais de
recursos hídricos;
II - coordenar, supervisionar, planejar e executar as atividades de
gerenciamento dos recursos hídricos do Estado;
III - desenvolver estudos, pesquisas e projetos relacionados com o
aproveitamento e preservação dos recursos hídricos estaduais;
IV - planejar, gerenciar e executar obras e serviços de infra-estrutura
hídrica;
V - implantar e manter atualizado Banco de Dados sobre os recurso
hídricos do Estado;
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VI - elaborar e manter atualizado o Plano Estadual de Recursos
Hídricos;
VII - elaborar e executar projetos de infra-estrutura hídrica;
VIII - controlar, proteger e recuperar os corpos d'
água estaduais;
IX - executar e acompanhar as obras previstas nos planos e
programas de utilização dos recursos hídricos;
X - conceder outorga do direito de uso dos recursos hídricos
estaduais;
XI - conceder licença para construção de obras de infra-estrutura
hídrica, sem prejuízo da licença ambiental obrigatória;
XII - fiscalizar e exercer o poder de polícia relativo aos usos dos
recursos hídricos e aplicar as sanções aos infratores;
XIII - implantar, operar e manter redes de estações medidoras de
dados hidrológicos e pluviométricos;
XIV - elaborar o relatório anual sobre a situação dos recursos
hídricos do Estado;
XV - elaborar estudos visando a fixação de critérios e normas para o
uso racional dos recursos hídricos;
XVI - efetuar a cobrança pelo uso da água, e aplicar as multas por
inadimplência;
XVII - operar e manter as obras e equipamentos de infra-estrutura
hídrica;
XVIII - compor o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos
- SIGERH;
XIX - representar o Estado no Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, previsto no art. 21, inciso XIX, da Constituição
Federal;
XX - articular-se com as demais Secretarias de Estado e órgãos da
Administração Pública Federal e Municipal e com entidades do setor
privado, visando a perfeita integração das atividades referentes a
recursos hídricos;
XXI - articular-se com órgãos e entidades nacionais e internacionais
de sua área de atuação;
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XXII - promover programas educacionais e de capacitação de
pessoal em gestão de recursos hídricos;
XXIII - exercer outras atividades correlatas.
Citamos, também, a Lei N.º 6.908 de 01.07.1996, que dispôs sobre a
Política Estadual de Recursos Hídricos e instituiu o Sistema Integrado de
Gestão de Recursos Hídricos – SIGERH, regulamentada pelo Decreto 13.284 de
22.03.1997. A Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado tem como objetivo
planejar, desenvolver e gerenciar de forma integrada, descentralizada e participativa,
o uso múltiplo, a conservação, proteção e preservação dos recursos hídricos,
assegurando que a água possa ser controlada e utilizada em padrões de quantidade
e qualidade satisfatória por seus usuários e pelas gerações futuras.
Os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos foram
estabelecidos no art. 4º da mencionada Lei, os quais consistem em: I - o Plano
Estadual de Recursos Hídricos; II - o Fundo Estadual de Recursos Hídricos; III A outorga do direito de uso dos recursos hídricos e o licenciamento de obras
hídricas e; IV - A cobrança pelo uso da água.
Para

condução

da

Política

Estadual

de

Recursos

Hídricos

a

supramencionada Lei instituiu no seu art. 19 o Sistema Integrado de Gestão dos
Recursos Hídricos – SIGERH, cuja estrutura organizacional compreende: o
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHID; a Secretaria Estadual de
Recursos Hídricos - SERHID; os Comitês de Bacias Hidrográficas; e o Instituto
de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte – IGARN (acrescido
pela Lei n.º 8.086/2002).
As competências do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHID,
foram estabelecidas pelo art. 21 da Lei 6.908/1996, citamos:

Art. 21. Ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH
compete:
I - aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos e encaminhar ao
chefe do Poder Executivo para envio à Assembléia Legislativa;
II - estabelecer os critérios e diretrizes que orientam a Política
Estadual de Recursos Hídricos;
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III - estabelecer diretrizes complementares para a implementação da
Política Estadual de Recursos Hídricos, aplicação de seus
instrumentos e atuação do Sistema Integrado de Gestão dos
Recursos Hídricos - SIGERH;
IV - acompanhar a execução do Plano Estadual de Recursos
Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento
de suas metas;
V - analisar proposta de alteração do Plano Estadual de Recursos
Hídricos e da Política Estadual de Recursos Hídricos;
VI - promover a articulação entre os órgãos estaduais, federais e
municipais e a sociedade civil no encaminhamento da Política
Estadual de Recursos Hídricos;
VII - deliberar sobre a criação de Comitês de Bacias Hidrográficas;
VIII - arbitrar, em grau de recurso, os conflitos existentes entre
bacias hidrográficas, ou entre usuários de água;
IX - estabelecer critérios e normas relativas ao rateio entre os
beneficiários dos custos das obras de uso múltiplo dos recursos
hídricos, de interesse comum ou coletivo;
X - estabelecer critérios gerais para cobrança pelo uso dos recursos
hídricos;
XI - deliberar sobre a criação e funcionamento das Agências de
Bacias Hidrográficas;
XII - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas
pelos Comitês de Bacias

Merece destaque, também, as competências dos Comitês de Bacia
Hidrográfica estabelecidas pelo art. 25 da Lei 6.908/1996, citamos:
Art. 25. Aos Comitês de Bacias Hidrográficas compete:
I - aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos e suas
atualizações, referente a respectiva Bacia Hidrográfica;
II - aprovar o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica;
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III - aprovar a proposta de programas anuais e plurianuais e
aplicação de recursos financeiros em serviços e obras de interesse
para a gestão de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica;
IV - acompanhar a execução do Plano Estadual de Recursos
Hídricos e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de
suas metas, no âmbito da respectiva Bacia Hidrográfica;
V - aprovar o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a
cobrança pelo uso da água, destinados a respectiva Bacia
Hidrográfica;
VI - promover entendimentos, cooperação e conciliação entre os
usuários dos recursos hídricos na bacia hidrográfica;
VII - avaliar e aprovar o relatório anual sobre a situação dos
recursos hídricos da bacia hidrográfica.

Ainda, citamos, o Decreto 13.283 de 22.03.1997 que regulamentou a
outorga do direito de uso dos recursos hídricos e o licenciamento de obras de oferta
hídrica. Também, o Decreto 13.836 de 11.03.1998 que regulamentou o Fundo
Estadual de Recursos Hídricos – FUNERH.
Citamos, ainda, a Lei n.º 8.086, de 15 de abril de 2002, que criou

o

Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte – IGARN,
vinculado a Secretaria de Recursos Hídricos – SERHID, sendo que

é o órgão

estadual responsável pela gestão técnica e operacional dos recursos hídricos do
Estado, funcionando como órgão de apoio técnico e operacional do Sistema
Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos – SIGERH.
As competências do IGARN foram estabelecidas pelo art. 3º da Lei n.º
8.086, o qual citamos in verbis:

Art. 3º. Compete ao IGARN:
I- participar da implantação das Políticas e Programas Estaduais de
Recursos Hídricos;
II- coordenar e executar as atividades de gerenciamento de recursos
hídricos no Estado;
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III- desenvolver estudos, pesquisas e projetos relacionados com o
aproveitamento e preservação dos recursos hídricos estaduais;
IV- implantar e manter atualizado banco de dados sobre os recursos
hídricos do Estado;
V- elaborar e manter atualizado o Plano Estadual de Recursos
Hídricos;
VI- por delegação da SERHID, analisar as solicitações e expedir as
outorgas do direito de uso dos recursos hídricos, efetuando a sua
fiscalização;
VII- exercer o poder de polícia relativo aos usos dos recursos
hídricos e aplicar as sanções aos infratores;
VIII- analisar projetos e conceder licença técnica para a construção
de obras hídricas, sem prejuízo da licença ambiental obrigatória;
IX- implantar, operar e manter redes de estações medidoras de
dados hidrológicos e pluviométricos;
X- apoiar a SERHID na elaboração do relatório anual sobre a
situação dos Recursos Hídricos no Estado;
XI- elaborar estudos visando à fixação de critérios e normas quanto
à permissão e uso racional dos recursos hídricos;
XII- implantar , operar e manter todo e qualquer instrumento de
gestão de água, como cadastros, planos, estudos, sistemas,
processos participativos;
XIII- efetuar a cobrança pelo uso da água e aplicar as multas por
inadimplência;
XIV- estabelecer e implementar as regras de operação da infraestrutura hídrica existente;
XV- estipular o cálculo do rateio das obras de uso múltiplo de
interesse comum ou coletivo;
XVI- operar e manter as obras e equipamentos de infra-estrutura
hídrica;
XVII- compor o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos SIGERH;
XVIII- promover programas educacionais e de capacitação de
pessoal em gestão de recursos hídricos;
XIX- exercer outras atividades correlatas de apoio às atividades de
Gestão de Recursos Hídricos.
Parágrafo único – Poderá o IGARN aceitar, mediante a celebração
de convênios, acordos e ajustes, delegação de atribuições
compatíveis com a sua esfera de competência.

Citamos, ainda, a Lei Estadual n.º 8.485, de 20 de fevereiro de 2004, que
criou dispôs sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e instituiu o
Sistema Integrado de Gestão do Esgotamento Sanitário. A Política Estadual de
Saneamento Básico visa a oferta de serviço adequado de abastecimento de água e
esgotamento

sanitário,

cuja

prestação

deverá

atender

aos

princípios

da

universalidade, regularidade, continuidade, eficiência, atualidade e modicidade.
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Tendo como objetivos, os seguintes: I – ampliar o sistema de esgotamento sanitário,
de modo que se equipare ao abastecimento de água, este com atendimento nunca
inferior a 90 % (noventa por cento) da população do Estado; II – promover o reúso
das águas nas suas múltiplas aplicações; III – integrar os municípios e os munícipes
no acompanhamento do cumprimento das metas programadas; IV – estimular a
regulação e o controle da prestação dos serviços; V – preservar os recursos
hídricos, o meio ambiente e promover a educação sanitária e ambiental da
população.
Para a condução da Política Estadual de Saneamento Básico, foi instituído o
Sistema Integrado de Gestão do Saneamento Básico, com a seguinte estrutura
organizacional: I – a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos (SERHID), como
órgão supervisor, competindo-lhe o acompanhamento e apoio necessários à
implementação, desenvolvimento e manutenção da Política de que trata o caput
deste artigo; II – a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte
(CAERN), como entidade executora imediata, competindo-lhe realizar os atos
operacionais imprescindíveis aos estudos, projetos, implantações, ampliações,
melhorias, operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, bem como à gestão auto-sustentável dos respectivos
serviços públicos, na forma desta Lei e das Concessões Municipais, aplicando-os,
no que couber, ao reúso de águas; III – os Municípios concedentes, como entes
reguladores mediatos, no que se refere à adoção de medidas de sua competência
administrativa para o atendimento dos objetivos da Política Estadual de Saneamento
Básico, bem como órgãos ou entidades governamentais que apresentem
compromisso institucional com o meio ambiente ou saneamento básico; IV –
Assembléia

Legislativa;

V

–

entidades

não

governamentais,

como

colaboradores, desde que sua área de atuação tenha correlação com as matérias de
meio ambiente ou saneamento básico.
Os objetivos, os instrumentos e os princípios da Política Estadual de
Saneamento Básico, bem como as diretrizes para o estabelecimento do Plano
Estadual de Saneamento Básico e o Sistema Integrado de Gestão do Saneamento
Básico, foram estabelecidas pelo art. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 13 da Lei Estadual n.º
8.485/2004, os quais citamos in verbis:
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Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Saneamento
Básico, para oferta de serviço adequado de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, cuja prestação deverá atender
aos princípios da universalidade, regularidade, continuidade,
eficiência, atualidade e modicidade.
Art. 2º São objetivos da Política Estadual de Saneamento
Básico:
I – ampliar o sistema de esgotamento sanitário, de modo que
se equipare ao abastecimento de água, este com atendimento
nunca inferior a 90 % (noventa por cento) da população do
Estado;
II – promover o reúso das águas nas suas múltiplas aplicações;
III – integrar os municípios e os munícipes no
acompanhamento do cumprimento das metas programadas;
IV – estimular a regulação e o controle da prestação dos
serviços;
V – preservar os recursos hídricos, o meio ambiente e
promover a educação sanitária e ambiental da população.
Art. 3º São instrumentos da Política Estadual de Saneamento
Básico:
I – o Plano Estadual de Saneamento Básico;
II – o Fundo Estadual de Saneamento Básico;
III – a compulsoriedade do uso das redes de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, quando disponíveis;
IV – a cobrança pelo uso das redes de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário.
Art. 4º O Plano Estadual de Saneamento Básico será
elaborado e atualizado pela Companhia de Águas e Esgotos do
Rio Grande do Norte (CAERN) e pela Secretaria de Estado dos
Recursos Hídricos (SERHID), com observância dos princípios
norteadores da Política Estadual de Saneamento Básico e
indicação das fontes de custeio e mecanismos institucionais
suficientes à sua implementação, especialmente, voltada para:
I – permitir o aproveitamento múltiplo, compulsório e racional
das redes de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, com a equânime distribuição dos custos de operação
dessas redes entre os seus usuários;
II – promover campanhas educativas, visando à
conscientização da população para a necessidade de fazer uso
das redes de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário;
III – viabilizar articulações intergovernamentais com os
Municípios, para que esses entes federativos, na sua missão
constitucional de ordenar a ocupação do solo, façam-na de
modo que se evite a crescente impermeabilização dos solos
urbanos, de tão nocivos efeitos ambientais;
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IV – desenvolver ações sociais voltadas para o esclarecimento
da população acerca das possibilidades de proveito econômico
dos esgotos domésticos in natura e após o seu tratamento.
Art. 5º O Plano Estadual de Saneamento Básico será aprovado
por lei, revisto e atualizado a cada 04 (quatro) anos.
Art. 13. Para condução da Política Estadual de Saneamento
Básico, fica instituído o Sistema Integrado de Gestão do
Saneamento Básico, com a seguinte estrutura organizacional:
I – a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos (SERHID),
como órgão supervisor, competindo-lhe o acompanhamento e
apoio necessários à implementação, desenvolvimento e
manutenção da Política de que trata o caput deste artigo;
II – a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte
(CAERN), como entidade executora imediata, competindo-lhe
realizar os atos operacionais imprescindíveis aos estudos,
projetos, implantações, ampliações, melhorias, operação e
manutenção dos sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, bem como à gestão auto-sustentável
dos respectivos serviços públicos, na forma desta Lei e das
Concessões Municipais, aplicando-os, no que couber, ao reúso
de águas;
III – os Municípios concedentes, como entes reguladores
mediatos, no que se refere à adoção de medidas de sua
competência administrativa para o atendimento dos objetivos
da Política Estadual de Saneamento Básico, bem como órgãos
ou entidades governamentais que apresentem compromisso
institucional com o meio ambiente ou saneamento básico;
IV – Assembléia Legislativa;
V – entidades não governamentais, como colaboradores,
desde que sua área de atuação tenha correlação com as
matérias de meio ambiente ou saneamento básico.

1.4.5 Da Proteção ao Rio Pitimbu
A Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu, objeto do presente estudo, vem
sendo alvo de proteção ambiental específica por diversos diplomas legais que foram
sendo editados nos anos de 2003 e 2004.
Dentre os diplomas legais para proteção do Rio Pitimbu, destacamos a Lei
Estadual 8.426, de 14 de novembro de 2003, que dispôs sobre a Faixa de
Proteção Ambiental do Rio Pitimbu, através da qual foram estabelecidas diretrizes
para o ordenamento para uso e ocupação das margens do Rio Pitimbu.
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A Faixa de Proteção do Rio Pitimbu abrange as nascentes do Rio e de seus
afluentes, compreendendo as margens direita e esquerda, sendo subdividida em
Trecho I e Trecho II, ambos com uma faixa de proteção de cada margem de
dimensão de 300 (trezentos) metros, medidos horizontalmente, a partir do leito maior
sazonal, percorrendo todo o trecho do rio, seus afluentes e o entorno das nascentes.
A Faixa de Proteção do Rio Pitimbu subdivide-se nas seguintes áreas: I –
Área de Preservação Permanente; II – Áreas Passíveis de Uso e Ocupação.
As Áreas de Preservação Permanente destinam-se, prioritariamente, à
criação de unidade de conservação e aos usos estabelecidos em plano de manejo,
compreendendo: I – a vegetação ciliar, considerando-se uma faixa mínima de 100
(cem) metros para cada margem, medidos horizontalmente, a partir do leito maior
sazonal do rio, seus afluentes e entorno das nascentes; II – as áreas inundáveis
situadas nas margens direita e esquerda do Rio Pitimbu em toda a sua extensão; III
– os remanescentes da Mata Atlântica e dos seus ecossistemas associados; IV – as
dunas e demais unidades ambientais previstas na legislação em vigor.
Nas Áreas Passíveis de Uso e Ocupação, a implantação de qualquer tipo
de empreendimento está, obrigatoriamente, sujeita ao licenciamento ambiental pelos
órgãos competentes.
Nesse sentido, citamos a seguir os artigos 3º usque 9º da Lei Estadual N.º
8.426/2003, os quais tratam das zonas estabelecidas na Faixa de Proteção
Ambiental do Rio Pitimbu, seus usos, limitações e proibições, in verbis:
Art. 3º Fica estabelecida a Faixa de Proteção Ambiental do Rio
Pitimbu, de suas nascentes e de seus afluentes, compreendendo as
margens direita e esquerda, conforme Mapa (Anexo I) subdividida
nos trechos abaixo:
I – Trecho I: tem origem na nascente do Rio Pitimbu referenciada no
ponto P-1 de coordenadas UTM aproximadas E=236.745m e
N=9.341.578m, seguindo daí uma faixa ao longo de cada margem
de dimensão de 300 (trezentos) metros, medidos horizontalmente, a
partir do leito maior sazonal, percorrendo todo o trecho do rio, seus
afluentes e o entorno das nascentes, até chegada ao ponto P-2 de
coordenadas E=240.333m e N=9.343.559m.
II – Trecho II: tem origem no já mencionado ponto P-2, delimitandose por duas faixas de larguras
variáveis ao longo das duas margens do Rio Pitimbu, definidas pela
cota de 40 metros, identificada na carta básica na escala de
1:100.000 elaborada pela SUDENE/Diretoria do Serviço Geográfico
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do Exército, Folha Natal SB 25-V-C-V e as cartas básicas na escala
1:2000 da SEPLAN/RN, folhas 16-68-18 e 24, 16-7605/06/10/11/15/16 e 22, 16/69/13 a 15/19 a 21, 16-77-01 a 04/09 e
10/16 a 18/23 e 24, 16/85/05 e 06/11 e 12, 16-86-01 e 07.
§ 1º As duas faixas descritas no inciso II deste artigo se estendem, à
direita, até o ponto P-3 de coordenadas E=254.449m e N=9.343.900
e, à esquerda, até o ponto P-4 de coordenadas E=259.336m e
N=9.344.886m.
§ 2º Fica estabelecida a largura mínima de 300 (trezentos) metros,
para cada margem, medidos horizontalmente, a partir do leito maior
sazonal, para as faixas de que trata o inciso II deste artigo.
Art. 4º Para efeito desta Lei, a Faixa de que trata o art. 3º subdividese nas seguintes áreas:
I – Área de Preservação Permanente;
II – Áreas Passíveis de Uso e Ocupação.
§ 1º As Áreas de Preservação Permanente destinam-se,
prioritariamente, à criação de unidade de conservação e aos usos
estabelecidos em plano de manejo, compreendendo:
I – a vegetação ciliar, considerando-se uma faixa mínima de 100
(cem) metros para cada margem,
medidos horizontalmente, a partir do leito maior sazonal do rio, seus
afluentes e entorno das nascentes;
II – as áreas inundáveis situadas nas margens direita e esquerda do
Rio Pitimbu em toda a sua extensão;
III – os remanescentes da Mata Atlântica e dos seus ecossistemas
associados;
IV – as dunas e demais unidades ambientais previstas na legislação
em vigor.
§ 2º Nas Áreas Passíveis de Uso e Ocupação, a implantação de
qualquer tipo de empreendimento está, obrigatoriamente, sujeita ao
licenciamento ambiental pelos órgãos competentes.
Art. 5º Não será permitido o lançamento de efluentes líquidos de
qualquer natureza no Rio Pitimbu, mesmo que tratados.
§1º Fica estabelecida uma sub-faixa de 150 (cento e cinqüenta)
metros, para cada margem, medidos, horizontalmente, a partir do
leito maior sazonal do rio e seus afluentes, na qual não será
permitida a utilização de efluentes líquidos, mesmo que tratados,
para irrigação ou infiltração direta no solo.
§ 2º Os efluentes líquidos, após tratamento adequado, poderão ser
reutilizados respeitada a subfaixa definida no § 1ºdeste artigo.
Art. 6º Fica proibida a disposição de resíduos sólidos urbanos,
industriais e de outra natureza no solo, devendo os mesmos ser
armazenados de forma adequada até o tratamento e destino final,
fora da Faixa de que trata o art. 3º desta Lei.
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Art. 7º Fica proibida, na Faixa de que trata o art. 3º desta Lei, a
instalação de qualquer empreendimento que resulte no
armazenamento de substâncias líquidas perigosas.
Art.
8º As
atividades
de
bovinocultura,
suinocultura,
ovino/caprinocultura, eqüinocultura, avicultura, aqüicultura e
similares não serão permitidas na Faixa definida no art. 3º desta Lei.
Art. 9º Não será permitida a utilização de agrotóxicos e fertilizantes
na Faixa delimitada no art. 3ºdesta Lei.

Cumpre destacar que de acordo com a Lei Estadual N.º 8.426/2003, na
Faixa de Proteção do Rio Pitimbu não são permitidos: I - os lançamentos de
efluentes líquidos de qualquer natureza, mesmo que tratados; II - a disposição de
resíduos sólidos urbanos, industriais e de outra natureza; III - a instalação de
qualquer empreendimento que resulte no armazenamento de substâncias líquidas
perigosas; IV - atividades de bovinocultura, suinocultura, ovino/caprinocultura,
eqüinocultura, avicultura, aqüicultura e similares e; V - a utilização de agrotóxicos e
fertilizantes.
Ainda, merece destaque, também, o Decreto Estadual 17.789 de
17.09.2004 que instituiu o Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu, o
qual compõe o Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos – SIGERH.
Ainda temos que o § 1º do art. 1º do citado Decreto, estabelece que o Comitê da
Sub-bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu é um órgão colegiado, com atribuições
normativas, deliberativas e consultivas, no âmbito das respectiva sub-bacia, sendo
vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH.
O Comitê da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu, conforme
estabelecido pelo art. 2º do Decreto Estadual 17.789, é integrado pelos os
seguintes representantes: I – da União; II – do Estado; III – dos Municípios de
Natal, Parnamirim e Macaíba e; IV – das entidades civis de recursos hídricos
com atuação comprovada na Sub-Bacia.

1.5 Da Organização Institucional do Sistema de Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos, no Estado do Rio Grande do Norte
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No estado do Rio Grande do Norte, a proteção ao meio ambiente e a
gestão dos recursos hídricos está integrada por um conjunto de órgão/instituições
ligados ao Poder Executivo Estadual e ao Ministério Público Estadual, os quais
compõem o que denominamos o SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS HÍDRICOS, em virtude da complexidade do arranjo institucional
que vem sendo construído pelos diversos diplomas legais que foram sendo editados
ao longo dos anos no Rio Grande do Norte.
O Sistema Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, do
estado do Rio Grande do Norte, institucionalmente está representado na atualidade
pelos seguintes órgãos:
1) Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONEMA;
2) Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH;
3) Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN;
4) Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos - SERHID;
5) Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte - IDEMA;
6) Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte –
IGARN;
7) os Comitês de Bacias Hidrográficas; e
8) Ministério Público Estadual (Curadorias de Meio Ambiente)
1.5.1 Das Competências dos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos
O Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONEMA, inicialmente foi
criado através da Lei Estadual N.º 5.147 de 30.09.1982, a qual dispunha sobre a
Política e o Sistema Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente, onde no
seu art. 4º inciso I criou o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente – CECTEMA, (GOIS, 2003). Porém, em janeiro de 1996 a Lei
Complementar Estadual 140 de 26.01.1996 (que regulamentou os artigos 150 e 154
da Constituição Estadual), alterou a Lei 5.147/1982 e instituiu a Política Estadual de
Controle e Preservação do Meio Ambiente e transformou o antigo CECTEMA em
Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONEMA, posteriormente, a Lei
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Complementar 140 foi alterada pela Lei Complementar 148 de 26.12.1996, as quais
estabeleceram a sua estrutura, as competência, o funcionamento e sua
composição.Contudo, em março de 2004 foi promulgada a Lei Complementar
Estadual

N.º

272

de

03.03.2004,

que

revogou

expressamente

as

Leis

Complementares 140 e 148, respectivamente. A citada Lei instituiu a nova Política e
o Sistema Estadual de Meio Ambiente e deu outras providências.
O CONEMA é um órgão Colegiado superior do Sistema Estadual de Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte, de natureza consultiva, normativa, deliberativa e
recursal, com função de assessoramento ao Governador do Estado na formulação
da Política Estadual do Meio Ambiente. Cujo plenário é composto por representantes
das seguintes instituições:
I – Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças (Presidente);
II – Secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca;
III – Secretário de Estado dos Recursos Hídricos;
IV – Secretário de Estado da Saúde Pública;
V – Secretário de Estado do Turismo;
VI – Consultor-Geral do Estado;
VII – Diretor-Geral do IDEMA;
VIII – Representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA;
IX – Representante da Assembléia Legislativa Estadual;
X – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio
Grande do Norte (OAB/RN);
XI – Representante da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte
(FIERN);
XII – Representante de instituições educacionais de nível superior;
XIII – Representantes de organizações não governamentais, constituídas
legalmente há mais de um ano, que atuem na área do meio ambiente; e
XIV – Representante de associações de profissionais de nível superior, cuja
atuação esteja direta ou indiretamente ligada à preservação da qualidade ambiental.
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O plenário do CONEMA é constituído por 14 (quatorze) membros
conselheiros. Destes, a participação da sociedade civil no CONEMA está restrita a
05 (cinco) representantes, contra 08 (oito) representantes governamentais e 01(um)
representante da Assembléia Legislativa do Estado, sendo o CONEMA presidido
pelo Secretário de Planejamento e Finanças. Assim, fica demonstrado caráter
eminentemente governamental do CONEMA, apesar de se buscar uma participação
representativa do segundo e terceiro setor da economia na sua composição.
As competências do CONEMA, foram estabelecidas pelo art. 7º da Lei
Complementar Estadual N.º 272, as quais citamos:
I – estabelecer, com o apoio técnico da Entidade Executora do Sistema
Estadual do Meio Ambiente (SISEMA):
a) diretrizes normas e padrões de qualidade e de emissão, para a proteção,
conservação e preservação do meio ambiente;
b) normas e critérios relativos ao licenciamento, avaliação de impactos,
automonitoramento, auditoria, medidas compensatórias e controle ambientais;
c) normas gerais relativas às unidades de conservação; e
d) critérios de definição de áreas críticas e de risco ambiental.
II – decidir, em grau de recurso, como última instância administrativa, sobre
as multas e outras penalidades impostas pela Entidade Executora do SISEMA;
III – solicitar, quando julgar necessário, a realização de avaliações de
impacto ambiental de planos e projetos públicos ou privados, requisitando aos
órgãos competentes ou às entidades privadas, as informações indispensáveis ao
exame da matéria;
IV – estabelecer diretrizes e critérios para a utilização dos recursos do Fundo
Estadual de Preservação do Meio Ambiente (FEPEMA), além de fiscalizar a correta
aplicação de tais recursos;
V – apreciar, previamente, proposta orçamentária destinada a incentivar o
desenvolvimento de ações relativas ao meio ambiente.
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH, foi criado através
da Lei Estadual 6.908/1996, é um órgão Colegiado, de deliberação coletiva e
caráter normativo do Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos.
66

O Presidente do CONERH é o Secretário Estadual de Recursos Hídricos,
sendo o plenário do CONERH composto por representantes das seguintes
instituições:
I - dois representantes da Secretaria de Recursos Hídricos - SERHID
II - um representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado:
a) Secretaria de Planejamento e Finanças - SEPLAN;
b) Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAAB
c) Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia - SICCT;
d) Secretaria de Transportes e Obras Públicas - STOP;
e) Secretaria de Saúde Pública - SSAP;
f) Secretaria de Educação, Cultura e Desportos - SECD.
III - um representante do Gabinete Civil do Governo do Estado;
IV - um representante da Assembléia Legislativa;
V - um representante de cada um dos seguintes órgãos:
a) Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS;
b) Fundação Nacional de Saúde - FNS;
c) Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN;
d) Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte - FURRN;
e) Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN;
f) Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - IDEMA.
VI - seis representantes de usuários de recursos hídricos;
VII - seis representantes da sociedade civil;
VIII - quatro representantes de Comitês de Bacia Hidrográfica.
As competências do Conselho Estadual de Recursos Hídricos –
CONERH, foram estabelecidas pelo art. 21 da Lei 6.908/1996, citamos:
I - aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos e encaminhar ao chefe do
Poder Executivo para envio à Assembléia Legislativa;
II - estabelecer os critérios e diretrizes que orientam a Política Estadual de
Recursos Hídricos;
III - estabelecer diretrizes complementares para a implementação da Política
Estadual de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do
Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos - SIGERH;
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IV - acompanhar a execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos e
determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
V - analisar proposta de alteração do Plano Estadual de Recursos Hídricos e
da Política Estadual de Recursos Hídricos;
VI - promover a articulação entre os órgãos estaduais, federais e municipais
e a sociedade civil no encaminhamento da Política Estadual de Recursos Hídricos;
VII - deliberar sobre a criação de Comitês de Bacias Hidrográficas;
VIII - arbitrar, em grau de recurso, os conflitos existentes entre bacias
hidrográficas, ou entre usuários de água;
IX - estabelecer critérios e normas relativas ao rateio entre os beneficiários
dos custos das obras de uso múltiplo dos recursos hídricos, de interesse comum ou
coletivo;
X - estabelecer critérios gerais para cobrança pelo uso dos recursos
hídricos;
XI - deliberar sobre a criação e funcionamento das Agências de Bacias
Hidrográficas;
XII - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos
Comitês de Bacias
A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - SEPLAN é o
órgão central do Sistema Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Norte,
integrante da Administração Direta, com a finalidade de planejar, elaborar e avaliar a
Política Estadual do Meio Ambiente do Estado.
A Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos - SERHID, foi inicialmente
criada pela Lei Complementar 139 de 25.01.1996, a qual no seu art. 4º criou
Secretaria de Recursos Hídricos e Projetos Especiais – SERHID, sendo revogada
posteriormente pela Lei Complementar 163 de 05.02.1999, a qual dispôs sobre a
nova Estrutura do Poder Executivo do estado do Rio Grande do Norte, onde seu art.
35 definiu as novas competências da SERHID, o qual citamos:
I. formular, implantar e avaliar as políticas e programas estaduais de
recursos hídricos;
II. coordenar as políticas de recursos hídricos do Estado;
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III. promover e executar ações para exploração e preservação de recursos
hídricos no Estado;
IV. representar o Estado no sistema nacional de gerenciamento de recursos
hídricos, previsto no art. 21, inciso XIX, da Constituição Federal, e gerir os recursos
hídricos que se incluem entre os bens do Estado, nos termos do art. 26, inciso I, da
mesma Constituição;
V. elaborar estudos; planejar pesquisas e programas; gerenciar projetos;
executar obras relativas à oferta de água de superfície e subterrânea e realizar a
gestão dos recursos hídricos do Estado; e
VI. articular-se com órgãos e entidades nacionais e internacionais de sua
área de atuação.
Ainda, o Decreto 13.285 de 22.03.1997 que aprovou o Regulamento da
Secretaria de Recursos Hídricos, estabeleceu as competências da SERHID, o qual
citamos:
I - formular, implantar e avaliar as políticas e programas estaduais de
recursos hídricos;
II - coordenar, supervisionar, planejar e executar as atividades de
gerenciamento dos recursos hídricos do Estado;
III - desenvolver estudos, pesquisas e projetos relacionados com o
aproveitamento e preservação dos recursos hídricos estaduais;
IV - planejar, gerenciar e executar obras e serviços de infra-estrutura hídrica;
V - implantar e manter atualizado Banco de Dados sobre os recurso hídricos
do Estado;
VI - elaborar e manter atualizado o Plano Estadual de Recursos Hídricos;
VII - elaborar e executar projetos de infra-estrutura hídrica;
VIII - controlar, proteger e recuperar os corpos d'
água estaduais;
IX - executar e acompanhar as obras previstas nos planos e programas de
utilização dos recursos hídricos;
X - conceder outorga do direito de uso dos recursos hídricos estaduais;
XI - conceder licença para construção de obras de infra-estrutura hídrica,
sem prejuízo da licença ambiental obrigatória;
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XII - fiscalizar e exercer o poder de polícia relativo aos usos dos recursos
hídricos e aplicar as sanções aos infratores;
XIII - implantar, operar e manter redes de estações medidoras de dados
hidrológicos e pluviométricos;
XIV - elaborar o relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos do
Estado;
XV - elaborar estudos visando a fixação de critérios e normas para o uso
racional dos recursos hídricos;
XVI - efetuar a cobrança pelo uso da água, e aplicar as multas por
inadimplência;
XVII - operar e manter as obras e equipamentos de infra-estrutura hídrica;
XVIII - compor o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos SIGERH;
XIX - representar o Estado no Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, previsto no art. 21, inciso XIX, da Constituição Federal;
XX - articular-se com as demais Secretarias de Estado e órgãos da
Administração Pública Federal e Municipal e com entidades do setor privado,
visando a perfeita integração das atividades referentes a recursos hídricos;
XXI - articular-se com órgãos e entidades nacionais e internacionais de sua
área de atuação;
XXII - promover programas educacionais e de capacitação de pessoal em
gestão de recursos hídricos;
XXIII - exercer outras atividades correlatas.
O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte - IDEMA, órgão executor da política de meio ambiente com
atribuições de executar, coordenar e supervisionar a Política Estadual do Meio
Ambiente.
Temos, ainda que a Lei Complementar Estadual N.º 272 no seu artigo 9º
estabeleceu as competências do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), as quais compreendem:
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I – propor ao CONEMA o estabelecimento de normas referentes ao processo
de licenciamento ambiental, bem como o estabelecimento de normas e padrões
ambientais;
II – conceder autorizações e licenças ambientais, anuências e aprovações,
bem como exigir e aprovar estudos relativos à Avaliação de Impactos Ambientais;
III – exercer o poder de polícia administrativa, preventiva ou corretiva, no que
concerne ao controle, disciplina e fiscalização das atividades, efetiva ou
potencialmente poluidoras do meio ambiente, na forma do disposto nesta Lei
Complementar;
IV – impor as penalidades aos infratores desta Lei Complementar, de seu
regulamento e normas deles decorrentes;
V – avaliar e exigir a compensação ambiental prevista nesta Lei
Complementar; e
VI – emitir certidão relativa ao cumprimento das obrigações da legislação
ambiental.
O Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte –
IGARN foi criado pela Lei Estadual n.º 8.086, de 15 de abril de 2002, sendo
vinculado a Secretaria de Recursos Hídricos – SERHID, é o órgão estadual
responsável pela gestão técnica e operacional dos recursos hídricos do Estado,
funcionando como órgão de apoio técnico e operacional do Sistema Integrado de
Gestão dos Recursos Hídricos – SIGERH.
As competências do IGARN foram estabelecidas pelo art. 3º da Lei n.º
8.086, o qual citamos:
I - participar da implantação das Políticas e Programas Estaduais de
Recursos Hídricos;
II - coordenar e executar as atividades de gerenciamento de recursos
hídricos no Estado;
III - desenvolver estudos, pesquisas e projetos relacionados com o
aproveitamento e preservação dos recursos hídricos estaduais;
IV - implantar e manter atualizado banco de dados sobre os recursos
hídricos do Estado;
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V - elaborar e manter atualizado o Plano Estadual de Recursos Hídricos;
VI - por delegação da SERHID, analisar as solicitações e expedir as
outorgas do direito de uso dos recursos hídricos, efetuando a sua fiscalização;
VII - exercer o poder de polícia relativo aos usos dos recursos hídricos e
aplicar as sanções aos infratores;
VIII - analisar projetos e conceder licença técnica para a construção de obras
hídricas, sem prejuízo da licença ambiental obrigatória;
IX - implantar, operar e manter redes de estações medidoras de dados
hidrológicos e pluviométricos;
X - apoiar a SERHID na elaboração do relatório anual sobre a situação dos
Recursos Hídricos no Estado;
XI - elaborar estudos visando à fixação de critérios e normas quanto à
permissão e uso racional dos recursos hídricos;
XII - implantar , operar e manter todo e qualquer instrumento de gestão de
água, como cadastros, planos, estudos, sistemas, processos participativos;
XIII - efetuar a cobrança pelo uso da água e aplicar as multas por
inadimplência;
XIV - estabelecer e implementar as regras de operação da infra-estrutura
hídrica existente;
XV - estipular o cálculo do rateio das obras de uso múltiplo de interesse
comum ou coletivo;
XVI - operar e manter as obras e equipamentos de infra-estrutura hídrica;
XVII - compor o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos SIGERH;
XVIII - promover programas educacionais e de capacitação de pessoal em
gestão de recursos hídricos;
XIX - exercer outras atividades correlatas de apoio às atividades de Gestão
de Recursos Hídricos.
Os Comitês de Bacia Hidrográfica, foram previstos no artigo 19, Inciso III a
Lei Estadual 6.908/1996, sendo órgãos colegiados de atuação descentralizada, a
nível de bacias hidrográficas. Devendo serem integrados por: I - representantes das
associações de usuários de água; II - representantes dos Municípios que estejam
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inseridos dentro da Bacia Hidrográfica; III - representantes de entidades
governamentais

federais

e

estaduais;

IV

-

representantes

de

entidades

representativas da sociedade civil.
Os Comitês de Bacia Hidrográfica tem as seguintes competências
estabelecidas pelo art. 25 da Lei 6.908/1996, citamos:
I - aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos e suas atualizações,
referente a respectiva Bacia Hidrográfica;
II - aprovar o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica;
III - aprovar a proposta de programas anuais e plurianuais e aplicação de
recursos financeiros em serviços e obras de interesse para a gestão de recursos
hídricos da Bacia Hidrográfica;
IV - acompanhar a execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos e
sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas, no âmbito da
respectiva Bacia Hidrográfica;
V - aprovar o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança
pelo uso da água, destinados a respectiva Bacia Hidrográfica;
VI - promover entendimentos, cooperação e conciliação entre os usuários
dos recursos hídricos na bacia hidrográfica;
VII - avaliar e aprovar o relatório anual sobre a situação dos recursos
hídricos da bacia hidrográfica.
Ainda, o Decreto 13.284 de 22.03.1997, que regulamentou o SIGERH, no
seu artigo 15 estabeleceu, também, as competências para os Comitês de Bacia
Hidrográfica, o qual citamos:
I - aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos e suas atualizações,
referentes à respectiva bacia hidrográfica;
II - aprovar o Plano Diretor da bacia hidrográfica;
III - aprovar os programas anuais e plurianuais de aplicação de recursos
financeiros em serviços e obras de interesse da gestão dos recursos hídricos no
âmbito da respectiva bacia hidrográfica;
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IV - acompanhar a execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos e
sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas, no âmbito da
respectiva bacia hidrográfica;
V - aprovar o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança
pelo uso da água, destinados à respectiva bacia hidrográfica;
VI - promover entendimento, cooperação e eventual conciliação entre os
usuários dos recursos hídricos no âmbito da respectiva bacia;
VII - fornecer subsídios para elaboração do relatório anual sobre a situação
dos recursos hídricos do Estado;
VIII - avaliar e aprovar o relatório anual sobre a situação dos recursos
hídricos no âmbito da respectiva bacia hidrográfica;
IX - elaborar o calendário anual de demanda e enviar ao órgão central do
SIGERH;
X - participar das ações de controle a nível de bacia hidrográfica;
XI - elaborar o regimento interno do órgão.
O Ministério Público Estadual tem como missão zelar pelo cumprimento
das normas de uma forma geral, sendo que no caso em particular, pela normas de
proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos. Através das Curadorias do Meio
Ambiente, bem como, das Promotorias de Justiça das Comarcas interioranas, vêm
realizando a instauração de inquérito civil e a ação civil pública para responsabilizar
e punir infratores da legislação ambiental. Tais ações visam à indenização,
reparação ou compensação dos bens ambientais lesados. Podendo agir
isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos governamentais e entidades
não-governamentais ligadas a defesa do meio ambiente.
Deve-se destacar na estrutura do Sistema Estadual de Meio Ambiente e
dos Recursos Hídricos, a existência do Fundo Estadual de Preservação do Meio
Ambiente - FEPEMA, previsto pela Lei Complementar Estadual N.º 272 de
03.03.2004, cuja finalidade é arrecadar recursos para executar a política ambiental
do estado do Rio Grande do Norte.
Destacamos, também, a existência do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos - FUNERH, criado pela Lei Estadual n.º 6.908 de 01.07.1996 e
regulamentado pelo Decreto Estadual 13.836 de 11.03.1998. O FUNERH é
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vinculado

institucionalmente

à

Secretaria

de

Recursos

Hídricos,

que

se

responsabilizará pela sua gestão administrativa, orçamentária, financeira e
patrimonial.
O FUNERH tem por objetivos assegurar os meios necessários à execução: I
- das ações programadas no Plano Estadual de Recursos Hídricos; II - realização de
planos, programas, projetos e pesquisas com vistas ao desenvolvimento,
conservação, uso racional e sustentável, controle e proteção dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos; III - execução de obras e serviços com vistas ao
desenvolvimento, conservação, uso racional e sustentável, controle e proteção dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos; IV - programas e estudos com vistas à
capacitação de recursos humanos, pesquisas e desenvolvimento tecnológico de
interesse da gestão dos recursos hídricos; V - implementação das atividades de
gestão dos recursos hídricos dos órgãos integrantes do Sistema Integrado de
Gestão dos Recursos Hídricos - SIGERH.
1.6 Da Legislação Municipal sobre Meio Ambiente e de Uso e Ocupação do
Solo Incidente na Zona de Proteção Ambiental – ZPA 1, do Município de
Natal
Na Zona de Proteção Ambiental - ZPA 1, do município de Natal, há que ser,
também, a os diplomas legais existentes no município de Natal, os quais incidem na
área objeto de estudo.
Da legislação em vigor no município de Natal, merece destaque, também, as
Áreas de Preservação Permanente, consideradas pela Lei Municipal N.º 4.100/1992
(Código de Meio Ambiente do Município de Natal), a qual considera os “Cordões
Dunares de Pitimbu e da Cidade da Esperança” como Áreas de Preservação
Permanente, citamos:
Art. 55 - Consideram-se Áreas de preservação permanente:
I - os manguezais, as áreas estuarinas, os recifes, as falésias e
dunas;
II - as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas
superficiais;
III - as florestas e demais formas de vegetação situadas ao redor das
lagoas ou reservatório d’água naturais ou artificiais;
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IV - as florestas e demais formas de vegetação situadas nas
nascentes, mesmo nos chamados “olhos d’água”, seja qual for a sua
topografia;
V - a cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das
encostas sujeitas à erosão e deslizamentos ou para a fixação de
dunas;
VI - as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de
extinção ou insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem
como aqueles que sirvam como local de pouso, abrigo ou
reprodução de espécies;
VII - estuário do rio Potengi, vertentes dos rios Pitimbu e Doce,
cordões dunares de Capim Macio, de Pitimbu, da Cidade da
Esperança, de Guarapes, da Redinha e da praia do Forte;
VIII - aquelas assim declaradas por lei ou ato do Poder Público
Federal, Estadual ou Municipal, ou ainda, de seus órgãos ambientais
especializados.
Parágrafo único - O município procederá, no prazo de até 360 dias,
ao levantamento territorial e ambiental das áreas de preservação
permanente relacionadas no inciso VIII deste artigo, indicando com
sinais visíveis os seus limites.
Art. 56 - As áreas de preservação permanente são destinadas a:
I - realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia;
II - proteção do ambiente natural;
III - preservação da diversidade e integridade da fauna e flora
municipal e dos processos ecológicos essenciais;
IV - desenvolvimento da educação conservacionista;
V - realização do turismo ecológico.
Parágrafo único - São proibidas quaisquer outras atividades nas
áreas de preservação permanente, e em especial as abaixo
indicadas:
I - circulação de qualquer tipo de veículo;
II - campismo;
III - piquenique;
IV - extração de areia;
V - depósito de lixo;
VI - urbanização ou edificações de qualquer natureza, mesmo
desmontáveis;
VII - retirada de frutos pendentes;
VIII - culturas agrícolas;
IX - pecuária, inclusive a de animais de pequeno porte;
X - queimadas e desmatamento;
XI - aterros e assoreamentos.
Art. 57 - As áreas de preservação permanente são bens de uso
comum do povo por sua própria natureza, sendo vedado ao
Município desafetá-las. (grifo nosso).
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Destacamos, também, que são proibidas quaisquer outras atividades nas
áreas de preservação permanente, e em especial as seguintes:
I - circulação de qualquer tipo de veículo;
II - campismo;
III - piquenique;
IV - extração de areia;
V - depósito de lixo;
VI - urbanização ou edificações de qualquer natureza, mesmo desmontáveis;
VII - retirada de frutos pendentes;
VIII - culturas agrícolas;
IX - pecuária, inclusive a de animais de pequeno porte;
X - queimadas e desmatamento;
XI - aterros e assoreamentos.
Há que se destacar, também, a Zona de Proteção ambiental – ZPA,
instituída pela Lei Municipal N.º 4.664, de 31.07.1995, com o objetivo de preservar e
conservar, dispor sobre o uso do solo, limites e prescrições urbanísticas no campo
dunar das áreas existentes nos bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade Nova no
Município de Natal, citamos:
Art. 1º - Denomina-se Zona de Proteção Ambiental – ZPA, as áreas
nas quais as características do meio físico restringem o uso e
ocupação do solo, visando a proteção, manutenção e recuperação
dos aspectos paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos.
Art. 2º - Tendo como objetivo a preservação e conservação do
campo dunar, esta Lei dispõe sobre o uso do solo, limites e
prescrições urbanísticas nas áreas existentes nos bairros de
Pitimbu, Candelária e Cidade Nova no Município de Natal.
Art. 3º - A ZPA de que trata esta Lei está dividida em 02 (duas)
subzonas, a saber:
I – Subzona de Conservação – SZ1;
II – Subzona de Uso Restrito – SZ2.
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Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, Subzona de Conservação – SZ1,
são áreas constituídas de grande potencialidade de recursos
naturais e que apresentam condições de fragilidade ambiental,
compreendendo os seguintes setores:
I – campo dunar com cobertura vegetal nativa fixadora, corresponde
à área definida pelo perímetro formado pelas Avenidas Prudente de
Morais, dos Xavantes, Abreu e Lima, Central, Ruas São Geraldo,
São Bernardo, Bela Vista, Avenida Leste, Ruas São Miguel, São
Germano, Avenida Norte, seguindo pela falda da duna até a
interseção com o prolongamento da Rua dos Potiguares, Rua
Francisco Martins de Assis; Rua Projetada do Loteamento 51, até a
Avenida a Integração – SZ1-A;
II – área de corredores interdunares com presença de lagoas
intermitentes, correspondente à área definida pelo perímetro
formado pelas Avenidas Prudente de Morais, Antóine de SaintExupéry, Projetada 05 do Loteamento San Vale e Xavantes - SZ1-B.
Parágrafo único – Os estudos para definir o tipo de Unidades de
Conservação e elaboração do Plano de Manejo para os setores
de que tratam os incisos anteriores, serão concluídos no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de publicação
desta Lei.
Art. 5º - Subzona de Uso Restrito – SZ2, é aquela que se encontra
em processo de ocupação, para a qual o Município estabelece
prescrições urbanísticas, no sentido de orientar e minimizar as
alterações no meio ambiente.
§ 1º - Na Subzona de que trata o caput deste artigo, o lote mínimo
admitido no parcelamento é de 800 m2 (oitocentos metros
quadrados).
§ 2º - Serão permitidas edificações em lotes com dimensões
inferiores àquela exigida no parágrafo anterior, desde que o
proprietário comprove, através de documento registrado em
cartório competente, com data anterior à publicação desta Lei, ser o
proprietário do terreno. (grifo nosso).
Nesse sentido, na seqüência faremos uma menção aos diplomas legais que
tratam de meio ambiente, do uso e ocupação do solo e códigos de obra; existentes
no município retromencionado:
Legislação do Município de Natal:
Lei Orgânica do Município de Natal de 03.04.1990
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Lei Municipal N.º 4.100 de 19.06.1992 – Dispõe sobre o Código de Meio
Ambiente do Município de Natal
Lei Complementar N.º 007 de 05.08.1994 – Dispõe sobre o Plano Diretor de
Natal de dá outras providências
Lei Municipal N.º 4.664, de 31.07.1995 - Dispõe sobre o uso do solo, limites
e prescrições urbanísticas da Zona de Proteção Ambiental - ZPA, do campo dunar
existente nos bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade Nova, no município do Natal.
Lei Complementar 020 de 02.03.1999 – Dispõe sobre a organização
administrativa da Prefeitura Municipal de Natal, nos termos do artigo 55, inciso VI e
XVI, da Lei Orgânica do Município, reestruturando a organização existente e dá
outras providências. (Criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente e Urbanismo –
SEMURB).
Lei Complementar N.º 022 de 18.08.1999 – Dispõe sobre a revisão da Lei
Complementar n.º 07 de 05.08.1994, de conformidade com o previsto nos seus
artigos n.ºs 14 e 67 e dá outras providências.
Lei Complementar N.º 055 de 27.01.2004 – Institui o Código de Obras e
Edificações do Município de Natal e dá outras providências.
Decreto Municipal N.º 8.078 de 13.12.2006 – Cria o Parque da Cidade do
Natal e dá outra providências.
1.7 Dos Principais Diplomas Legais que incidem na área objeto do estudo
A seguir estão sendo listados os principais diplomas legais nas esferas
Federal, Estadual e Municipal, relacionados à proteção ambiental que tutelam a
atividade objeto deste Estudo.
Legislação Federal
Constituição Federal
Constituição Federal de 1988, art. 23 - Estabelece competência comum a
União, os Estados e Municípios para proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas.
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Constituição Federal de 1988, art. 225 - Determina que toda pessoa tem
direito a um meio ambiente equilibrado e obrigação de defendê-lo e preservá-lo para
as futuras gerações.
Leis Ordinárias
Lei nº 6.938/81 - Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente.
Lei nº 7.347/85 - Institui a Ação Civil Pública como parte do processo para se
efetivar a responsabilidade por danos ao meio ambiente.
Lei nº 7.661/88 - Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e dá
outras providências.
Lei nº 7.735/89 - Cria o IBAMA - Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis.
Lei nº 8.617/93 - Dispõe sobre mar territorial, a zona contígua, a zona
econômica exclusiva e a plataforma continental brasileira e dá outras providências.
Lei nº 9.605/98 - Define e regula infrações administrativas e delitos contra o
meio ambiente (Lei de Crimes Ambientais).
Lei nº 9.966/00 - Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da
poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas
em águas sob a jurisdição nacional e dá outras providências.
Lei n.º 10.670/03 – Institui o dia nacional da água.
Decretos Leis
Decreto-Lei nº 221/67 - Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá
outras providências.
Decretos
Decreto Nº 24.643, de 10.07.34 – Institui o Código Nacional das Águas;
Decreto nº 28.840/50 - Declara integrada ao Território Nacional a Plataforma
Submarina, na parte correspondente a esse Território.
Decreto nº 50.8277/61 - Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou
oleosos nas águas interiores ou litorâneas do País e dá outras providências.
Decreto nº 62.837/68 - Dispõe sobre exploração e pesquisa na plataforma
submarina do Brasil, nas águas do mar territorial e nas águas interiores e dá outras
providências.

80

Decreto nº 68.459/71 - Regulamenta a pesca, tendo em vista o
aproveitamento racional e a conservação dos recursos vivos do mar territorial.
Decreto Nº 78.171, de 02.08.76 – Dispões sobre o controle e a fiscalização
sanitária das águas minerais destinadas ao consumo humano;
Decreto nº 79.437/77 - Promulga a Convenção Internacional sobre a
Responsabilidade Civil Causada por Poluição por Óleo, 1969, e dá outras
providências.
Decreto

nº 83.540/79

- Regulamenta a

Aplicação

da Convenção

Internacional sobre a Responsabilidade Civil Causada por Poluição por Óleo, e dá
outras providências.
Decreto nº 87.566/82 - Promulga o texto da Convenção sobre Prevenção da
Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e outras matérias, 1972.
Decreto nº 87.648/82 - Aprova o Regulamento para Tráfego Marítimo.
Decreto nº 99.274/90 - Regulamenta a Política Nacional de Meio Ambiente.
Decreto nº 1.203/94 - Aprova o IV Plano Setorial para os Recursos do Mar
(IV PSRM).
Decreto nº 2.508/98 - Promulga a Convenção Internacional para a
Prevenção da Poluição Causada por Navios.
Decreto nº 2.870/98 - Promulga a Convenção sobre Preparo, Resposta e
Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, 1990.
Resoluções e Portarias
Resolução

CONAMA

nº 001/86

-

Estabelece

as

definições,

as

responsabilidades, os critérios básicos e diretrizes gerais para uso e implementação
da avaliação do impacto ambiental.
Resolução CONAMA nº 001-A/86 - Estabelece normas gerais relativas ao
transporte de produtos perigosos.
Resolução CONAMA nº 020/86 - Estabelece a classificação de águas doces,
salobras e salinas.
Resolução CONAMA nº 023/94 – Licenciamento Ambiental para E&P
Petróleo.
Resolução CONAMA nº 023/96 - Adota definições de resíduos perigosos,
resíduos não inertes e outros e dispõe sobre importações e uso.
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Resolução CONAMA nº 237/97 – Estabelece a revisão dos procedimentos e
critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do
sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela
Política Nacional do Meio Ambiente.
Resolução CONAMA nº 293/2001 - Dispõe sobre o conteúdo mínimo do
Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo originados em
portos organizados, instalações portuárias ou terminais, dutos, plataformas, bem
como suas respectivas instalações de apoio, e orienta a sua elaboração.
Portaria IBAMA nº 084/96 - Estabelece procedimentos junto ao IBAMA, para
registro e avaliação do potencial de periculosidade ambiental.
Portaria IBAMA nº N-5/86 - Proíbe a captura de tartarugas marinhas.
Portaria IBAMA nº 186/90 - Institui o Projeto TAMAR.
Portaria ANP nº 125/99 - Regulamenta a atividade de recolhimento, coleta e
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.
Legislação Estadual
Constituição Estadual
Lei Complementar 163 de 05.02.1999, a qual dispôs sobre a nova Estrutura
do Poder Executivo do estado do Rio Grande do Norte
Lei Complementar Estadual N.º 272 de 03.03.2004, Institui a nova Política e
o Sistema Estadual de Meio Ambiente e deu outras providências.
Lei N.º 6.367 de 14.01.1993, Institui o Plano Estadual de Recursos Hídricos
– PERH.
Lei nº 6.769, de 11.05.95 – Dispõe sobre a Política Florestal do Rio Grande
do Norte e dá outras providências.
Lei N.º 6.908, de 01.07.1996, Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos
Hídricos e institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos – SIGERH.
Lei 6.950, de 20.08.1996, Institui o Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro.
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Lei n.º 7.871, de 20 de julho de 2000, Dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Litoral Oriental do Rio Grande do Norte e dá outras
providências.
Lei n.º 8.086, de 15 de abril de 2002, Cria o Instituto de Gestão das Águas
do Estado do Rio Grande do Norte – IGARN.
Lei n.º 8.426, de 14 de novembro de 2003, Dispõe sobre a faixa de proteção
ambiental do Rio Pitimbu, e dá outras providências.
Lei n.º 8.485 de 20 de fevereiro de 2004, Dispõe sobre a Política Estadual de
Saneamento Básico, institui o Sistema Integrado de Gestão do Esgotamento
Sanitário e dá outras providências.
Decreto 13.283 de 22.03.1997 Regulamenta a outorga do direito de uso dos
recursos hídricos e o licenciamento de obras de oferta hídrica.
Decreto 13.284 de 22.03.1997 Regulamenta a Política Estadual de Recursos
Hídricos e institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos – SIGERH.
Decreto 13.285 de 22.03.1997, Aprova o Regulamento da Secretaria de
Recursos Hídricos.
Decreto 13.836 de 11.03.1998 Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos
Hídricos – FUNERH.
Decreto 17.789 de 17.09.2004 que instituiu o Comitê da Sub-bacia
Hidrográfica do Rio Pitimbu.
Legislação Municipal
Município de Natal
Lei Orgânica do Município de Natal – Arts. 135, VI e VIII;
Lei Complementar Nº 07, de 05.08.94 – Institui o Plano Diretor do Município
de Natal;
Lei Nº 4.100, de 19.06.92 – Institui o Código de Meio Ambiente do Município
de Natal;
Lei Nº 4.401, de 13.11.91 – Dispõe sobre as atribuições do Município de
Natal e dá outras providências;
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Lei Municipal N.º 4.664, de 31.07.1995 - Dispõe sobre o uso do solo, limites
e prescrições urbanísticas da Zona de Proteção Ambiental - ZPA, do campo dunar
existente nos bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade Nova, no município do Natal.
Lei Nº 4.842, de 14.07.97 – Determina a obrigação da fluoração da água
potável fornecida em Natal;
Lei Nº 4.867, de 27.08.97 – Obriga as empresas a manterem sistema de
lagoas de estabilização;
Lei Nº 5.250, de 10.01.01 – Dispõe sobre a autorização do Executivo
Municipal a outorgar concessão exclusiva à Companhia de Águas e Esgotos do Rio
Grande do Norte – CAERN, para a prestação dos serviços públicos locais de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário e dá outras providências;
Lei Nº 5.284, de 24.07.01 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da Companhia
de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte fazer constar das contas de águas, no
âmbito Municipal, a composição total do produto final fornecido aos consumidores,
bem como dá outras providências;
Decreto Nº 6.834, de 30.10.01 – Regulamenta a Lei Nº 5.284/01, definindo a
forma de disposição das informações que deverão constar nas contas de água;
Lei Nº 5.346, de 29.12.01 – Cria a Agência Reguladora de Serviços de
Saneamento Básico do Município do Natal – ARSBAN e dá outras providências;
Decreto Nº 6.877, de 19.12.01 – Regulamenta o Conselho Municipal de
Saneamento Básico e dá outras providências;
Lei Nº 5.347, de 07.01.02 – Regulamenta a perfuração e o uso de poços
tubulares em Natal.
Decreto Municipal N.º 8.078 de 13.12.2006 – Cria o Parque da Cidade do
Natal e dá outras providências.
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2 LEVANTAMENTO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS
PROPOSTOS

E/OU

EM

IMPLANTAÇÃO

NA

ÁREA

DE

INFLUÊNCIA DA ZPA 1
Os planos, programas e projetos governamentais em execução e ou, a
serem executados na área de influência da ZPA 1 tem relação direta com as
atividades sócio-ambientais já desenvolvidas em Natal, ao mesmo tempo, em que
foram inseridas na nova concepção de desenvolvimento sustentável, classificadas
nas

áreas

ambiental,

sócio-econômica,

tecnológica,

político-institucional

e

econômica, e, que fazem interface com várias outras linhas de ação do município.
2.1 Relação dos Projetos e Programas da Zpa 1
2.1.1 Proposta Preliminar - Estruturação do Parque da Cidade Dom Nivaldo
Monte – Órgão Responsável - SEMURB - Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo, situado na de Zona de Preservação Ambiental – 1 (ZPA 1), tem por objetivo principal a conservação daquela ecossistema, através de uma
ocupação racional que viabilize sua recuperação e utilização publica.
A área estudada, com aproximadamente 62,2 ha, situa-se entre os bairros de
Candelária, Pitimbu, Planalto, Cidade Nova e Cidade da Esperança. O Parque da
Cidade é uma proposição do município para integrar parte da Sub-Zona de
Conservação da ZPA-1 ao Grupo de Unidades de Proteção Integral, segundo o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que objetiva preservar a
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natureza, sendo admitido apenas o uso indireto os seus recursos naturais, na
categoria de Parque, onde se vislumbra a visitação pública, sujeita às normas e
restrições a serem previstas.
Plano de uso público – O parque da Cidade é uma proposição do município para
integrar parte da Sub-Zona de Conservação da ZPA 1 ao Grupo de Unidade de
Proteção Integral, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), que objetiva preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto
dos seus recursos naturais na categoria de Parque, onde se vislumbra a visitação
pública, sujeita às normas e restrições a serem previstas.
O plano de Uso Público é um dos programas de manejo da Unidade de
Conservação, pois define as atividades a serem desenvolvidas na área,
estabelecendo as normas e diretrizes para sua execução.
Na área de 62,2ha do Parque da Cidade, após a avaliação dos aspectos naturais,
culturais e históricos, previamente foram estabelecidas três zonas, a saber: Zona de
Uso Intensivo, Zona de Uso Extensivo e Zona de Recuperação.
Zona de Uso Intensivo – Delimita o espaço previsto para a promoção da educação
ambiental e recreação ao ar livre em caráter intensivo e harmonioso com o meio,
que no caso de Natal é o Urbano.
Zona de Uso Extensivo – Abrange a área destinada a manutenção de um ambiente
natural ou pouco alterado, oferecendo facilidades de acesso público para fins
educativos e recreativos.
Zona de Recuperação – Compreende as áreas que, diante do atual estágio de
degradação dos recursos naturais, é destinada à promoção da recuperação do
ambiente.
Objetivo - principal a conservação daquele ecossistema, através de uma ocupação
racional que viabilize sua recuperação e utilização pública.
A área estudada, com aproximadamente 62,2 ha, apresenta características
ambientais de degradação que apontam para uma imediata ação de recuperação e
conservação, a fim de não agravar sua descaracterização e o equilíbrio do
ecossistema existente.
Justificativa - Esta área liga dois bairros com características socioeconômicos e
ambientais bastante distintas, o que transforma o parque, num equipamento urbano
de fundamental importância no que diz respeito à inserção social.
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A necessidade de garantir a conservação da paisagem característica desse
ecossistema, destinando à área um projeto voltado a realização de atividades de
educação e interpretação ambiental, pesquisa cientifica, lazer e turismo, sendo este
uso com o que determina macrozoneamento do Plano Diretor de Natal, Lei
Complementar nº 07/94, e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei
Federal nº 9985/2000.
Projetos propostos - Pórtico de entrada (Leste): entrada para pedestres e acesso
de veículos pela Av. Omar O’Grady, Candelária; Guarita: Edificação destinada ao
controle de acesso de pedestres e veículos ao parque (Lado Leste) dotada de
sanitário e pequena copa de apoio;

Estacionamento Leste: Capacidade de 230

vagas, acesso pelo bairro de Candelária; Estacionamento Oeste: Capacidade de 48
vagas, acesso pelo bairro de Cidade Nova; Unidades de Descanso: Estrutura aberta
e coberta para servir de descanso as pessoas em suas caminhadas e passeio (03
unidades); Unidade de Sanitários: Bateria de sanitários Masculino e Feminino (04
unidades); OBS.: As unidades de Descanso e Sanitárias estão distribuídas em toda
área em locais estratégicos e indicadas na planta geral do parque;

Pórtico de

Entrada (Oeste): Entrada para pedestre pela Rua Santo Amaro – Cidade Nova;
Guarita: Edificação destinada ao controle de acesso de pedestre (lado Oeste) ao
plano inclinado, dotada de sanitário;

Plano Inclinado: Sistema mecânico de

elevação através de um plano inclinado com cabine sobre trilhos, destinado ao
transporte de pedestres que acessam ao parque pela Rua Santo Amaro, bairro de
Cidade Nova; Praça / Centro de Visitantes; Torre: Edificação vertical com área de
projeção aproximada de 617,71 m2 e altura de 45,00 metros, destinada a abrigar um
memorial em sua parte mais elevada (mirante);

Edifício Central:

Edificação

horizontal que concentra as seguintes atividades: Núcleo de Educação Ambiental
(NEA): Destinado a promoção de cursos e eventos educativos; Foyer: Local para
eventos artístico – culturais; Biblioteca; Auditório: Capacidade para 146 lugares;
Lanchonete e Cafeteria;

Cozinha de Apoio;

Sanitários;

Trilhas Ecológicas e

Caminhos: Prática de corrida, caminhada, bicicletas – aproveitamento das trilhas já
existente;

Mirante Natural:

Duna com 20m de altura em relação as trilhas,

proporcionando um ponto de visão natural do conjunto; Tratamento Paisagístico e
áreas de Reflorestamento: Para os espaços que consistem em áreas desmatadas
ou queimadas.
87

2.1.2 Proposta Preliminar - Construção do Horto Municipal de 10.575m2 e
Construção de uma praça no bairro da Candelária. Órgão Responsável SEMSUR – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - Horto Municipal no
Conjunto Pitimbu e Praça no bairro da Candelária entre as ruas Militão Chaves,
Manoel Abreu, Santa Efigênia e Av. Prudente de Morais; construção de uma praça
no conj. Brasil Novo, localizada entre as ruas Açude Santa Rita de Cássia, Açude do
Gavião, Cacimba de Lima e Barragem Armando Ribeiro Gonçalves.
2.1.3 Proposta Preliminar - Órgão responsável - CIA DE SERVIÇOS URBANOS
DE NATAL – Projeto de Recuperação Ambiental da área do destino final de Cidade
Nova.
2.1.4 Proposta Preliminar - Órgão responsável - COSERN – previsão para o ano
de 2014 da entrada em operação da Subestação Guarapes, a ser localizada no
bairro do mesmo nome, tendo capacidade nominal de transformação de 20/26,6
MVA, com 4 alimentadores de distribuição em 13,8 Kv, onde 2 desses alimentadores
convergirão para o bairro de Cidade Nova.
2.1.5 Proposta Preliminar - Construção de uma nova bateria de poços
tubulares - Órgão responsável CAERN –, Construção de uma nova bateria de
poços tubulares no San Valle além de projetos de esgotamento sanitário para a área
que compreende os bairros do Pitimbu, Candelária e Cidade Nova.
Terá a finalidade precípua de auxiliar na solução do problema da contaminação por
nitrato da água distribuída à população de Natal.
Objetivo: Ações urgentes para minimizar os efeitos dessa contaminação, busca de
alternativas que possam atenuar o problema através da diluição, ou seja, a mistura
da água dos poços com teor de nitrato elevado com água de outras fontes com
concentrações baixas ou inexistentes.
Justificativa: A construção dessa baterias de poços vai permitir um incremento de
mais de 1.000m3/h que será aduzido ao reservatório R-6, localizado em Candelária.
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2.1.6 Proposta Preliminar - Programa “Vamos cuidar do Brasil com as
escolas”, Órgão Responsável - SME – Secretaria Municipal de Educação –
Vamos cuidar do Brasil com as escolas” parceria do MEC/MAA, desenvolvido nas
escolas municipais localizadas na área.
2.1.7 Proposta Preliminar - Ampliando Oportunidades de Trabalho e Renda
com emancipação social; Núcleo de Ação Social do PETI; Creche Municipal o
CAIC - Órgão Responsável SEMTAS - Ampliando Oportunidades de Trabalho e
Renda com emancipação social; Núcleo de Ação Social do PETI; Creche Municipal
o CAIC; Qualificação Profissional.

Local: Casa de Ofícios, situada no Aterro

Sanitário. Bairro de Cidade Nova; Creche Municipal de Cidade Nova, núcleo do
PETI; no bairro do Pitimbú: Creche Municipal do CAIC.
Objetivo: Missão – Desenvolver Políticas Públicas comprometidas com o CIDADÃO
em situação de pobreza falta de trabalho e de habitação, construindo, de forma ética
e solidária, condições efetivas para a conquista da cidadania. Visa (re)qualificar
30(trinta) mães de crianças e adolescentes inseridas no PETI.
Justificativa: Através de oficinas de produção de vassouras e garrafas PET,
priorizará o material reciclável, contribuindo para a valorização de formas de
produção e comercialização economicamente sustentável e ecologicamente correta.
2.1.8 Proposta Preliminar Plano de Segurança da ZPA 01 – Órgão responsável GUARDA MUNICIPAL - Plano de Segurança da ZPA 01, localizado Parque da
Cidade.
Objetivo - Assegurar a segurança e sustentabilidade dos recursos naturais da ZPA
01.
Justificativa: O efetivo será constituído de 72 (setenta e dois) GM’s, os quais
estarão distribuídos em 06 (seis) equipes diárias com 12(doze) GM’s da seguinte
forma. Iniciar um trabalho de segurança preventiva, envolvendo as crianças das
comunidades vizinhas no projeto da Brigada Mirim Ambiental.
2.1.9 Proposta Preliminar - Pontilhão sobre Linha Férrea – Órgão Responsável
- DEPLAN-STTU – Local: Na extremidade da Avenida Solange Nunes – Cidade
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Nova (Limite da ZPA 01 e ZPA 04); margeando o Parque da Cidade e o Conjunto
Pitimbú.
Objetivo: Nova rodovia interligando a Zona Sul e Zona Oeste da Cidade (ZPA 01),
interligando a Av. das Alagoas (Neópolis) a Av. Solange Nunes (Cidade Nova).
Justificativa: Anexo, através de representação Gráfica.
2.1.10 Proposta Preliminar – Programa de Educação Sanitária e Ambiental –
PROGESA – Órgão Responsável ARSBAN – Agencia Reguladora de Serviços de
Saneamento Básicos do Município de Natal. Local : Bairro Pitimbu.
Objetivo: Educação Sanitária e Ambiental na Escola Municipal Ascendino de
Almeida, capacitar ás comunidades escolares do estabelecimento de ensino
Municipal envolvido no PROGESA, em especial professores do ensino fundamental,
formar agentes multiplicadores do saber sanitário e ambiental.
Justificativa: Ações educativas que visam a sensibilização de alunos, funcionários,
professores e moradores do bairro acerca da temática sanitária e ambiental.

2.1.11 Proposta Preliminar – Recuperação Ambiental da Área do Destino Final
de Cidade Nova - Órgão Responsável URBANA – Companhia de Serviços
Urbanos de Natal. Local : Bairro Cidade Nova.
Objetivo: Propondo soluções e alternativas para o uso de forma coerente e
organizada, tendo como principal objetivo o aproveitamento de mão-de-obra, dos
catadores que atual nesta área, nas novas atividades a serem desenvolvidas. Com
isso tenta-se inviabilizar melhores condições de trabalho para estas pessoas, bom
como impossibilitando de maneira indireta a ocupação de vândalos e o uso incorreto
desta área. Na área deverá permanecer a operação de descarte dos entulhos e
podas, como instalações de apoio para o reaproveitamento dos mesmos, uma
estação de transbordo de resíduos será implantada no local e continuará operando a
Usina de Triagem já instalada. O Projeto preconiza a instalação de áreas verdes e a
recuperação de algumas estruturas de trabalho.

O Projeto propõe para os

trabalhadores da área e a população dos bairros circunvizinhos espaços físicos para
a realização de atividades sociais, entre outras.
Justificativa: A implantação destas alternativas trará melhorias nas condições
ambientais da área de destinação final e, consequentemente, na qualidade de vida
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das pessoas que sobrevivem da catação e da população que reside no entorno do
local, viabilizando a estas pessoas a consolidação de um trabalho digno, o exercício
de sua cidadania, da solidariedade, do respeito mútuo e, sobretudo, o aumento da
auto-estima, possibilitando a busca do equilíbrio psicológico, bem como trazendo
lazer a estas famílias.
2.1.12 Proposta Preliminar – Núcleo Ambiental de Atenção Geriátrica – Órgão
Responsável SEMURB – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.
Local : situado a Oeste do prolongamento da Av. Prudente de Morais. Loteamento
Sanvale
Objetivo: Integrado a um parque público, o Parque da Cidade.

A proposta

urbanística, nas condições concretas de utilização da área hoje, aponta para uma
concepção baseada fundamentalmente na preservação seguindo o principio de um
parque aberto, com trilhas e matas naturais; a proposta urbanística do Núcleo
Ambiental de Atenção Geriátrica debruça-se sobre o universo dos idosos, através do
qual busca ampliar as possibilidades do convívio social e do contato com a natureza,
proporcionando em um ambiente preservado atenção especializada à saúde e às
práticas fisioterápicas, tão importantes e fundamentais nessa fase delicada de vida
que é a terceira idade.

Nesse sentido, a área com suas característica físico-

ambientais apresenta qualidade excepcionais para o uso em questão. O Núcleo
Ambiental de Atenção Geriátrica seque na sua implantação o principio de um parque
aberto, com trilhas, matas naturais, pensado e concebido como extensão do Parque
da Cidade.
Justificativa: A concepção do Núcleo Ambiental de Atenção Geriátrica baseia-se na
criação de um complexo sustentável de atenção ao idoso, que abrigará unidades de
vizinhança autônomas, articuladas a equipamentos de apoio e acompanhamento em
saúde e atividades motoras. A ocupação proposta prevê unidades distribuídas ao
longo da área privada remanescente, obedecendo rigorosamente as suas
características topográficas, preservando matas, fundos de bacias e cristas de
morros, bem como conservando as trilhas naturais existentes.
O estudo do Núcleo Ambiental de Atenção Geriátrica parte de adoção de duas
topologias para a unidade de vizinhança: primeiro, um Centro de Saúde Geriátrica,
localizado no acesso principal à área pela Av. Omar O´Grady, a segunda, um Centro
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Fisioterápico, articulado a equipamentos de lazer e entretenimento, localizado no
centro da gleba. O complexo estará integrado por trilhas e passeios para pedestres
e um reduzido sistema viário de acesso a automóveis e demais serviços (bombeiros,
lixo, ambulância, etc).
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