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1 ASPECTOS GERAIS DO PLANO DE MANEJO DA ZPA-1 

 

1.1 Apresentação 

O Plano de Manejo da ZPA-1 constitui-se um documento técnico, mediante 

o qual, com fundamento nos objetivos gerais da Zona de Proteção Ambiental, são 

estabelecidos seu zoneamento e as orientações que deverão balizar o uso da área e 

o manejo dos recursos naturais, incluindo as previsões de equipamentos, infra-

estrutura, metas e estratégias que conduzirão o processo de implementação e 

gestão integrada da ZPA-1. 

O Plano de Manejo da ZPA-1 tem como objetivos: 

• Oferecer uma plataforma técnica e institucional que possibilite o 

alcance dos objetivos estabelecidos na criação.da ZPA-1; 

• Definir os objetivos específicos e ações de manejo, orientando a gestão 

integrada da ZPA-1; 

• Estabelecer o zoneamento ambiental promovendo a diferenciação 

entre os diferentes espaços com vista à proteção de seus recursos naturais e 

culturais, mediante o adequado manejo; 

• Fornecer as regras para o controle da ocupação e o uso do solo no 

território da ZPA-1, em seu entorno imediato, bem como as orientações para a 

instituição de corredores ecológicos, visando à interação mais ampla com outras 

zonas de proteção localizadas no território da Cidade;  

• Promover o adequado manejo dos recursos naturais com base no 

conhecimento disponível, aperfeiçoando-os por meio de pesquisas e monitoramento 

sistemático; 

• Valorizar a representatividade da ZPA-1 no processo de 

desenvolvimento sustentável da Cidade, reconhecendo a importância dos serviços 

ambientais associados aos atributos naturais que detém; 

• Estabelecer ações específicas visando compatibilizar a presença das 

populações residentes com os objetivos da ZPA-1;  

• Promover a integração das comunidades do entorno nos processos de 

gestão; 

• Indicar metas que orientem a captação e destinação de recursos 

técnicos e financeiros, necessários a consecução dos objetivos da ZPA-1 
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O Plano de Manejo abrange especificamente o território da ZPA-1, 

abordando, também, ações que envolvem seu entorno imediato e corredores 

ecológicos que desempenham importantes conexões com outras zonas de proteção 

ambiental existentes na Cidade. 

Para efeito de conceituação, endente-se como “entorno imediato”: o espaço 

de abrangência dos bairros de Cidade Nova, Candelária, Pitimbu e Guarapes e 

como “corredores ecológicos”: porções de ecossistemas naturais ou semi-naturais 

que possibilitam a interligação da ZPA-1 com outras zonas de proteção ambiental, 

possibilitando o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de 

espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem com a manutenção de 

populações da flora e da fauna que demandam áreas com extensão maior do que 

aquela delimitada pela ZPA-1 para sua sobrevivência e perpetuação.   

O Plano de Manejo da ZPA-1 apresenta cinco abordagens: o Diagnóstico 

Sócio-Ambiental, desenvolvido na Fase 1; a proposição de um zoneamento 

ambiental; a indicação dos programas de manejo; uma proposta normativa e uma 

audiência pública para debate, validação e ajuste da versão final dos documentos. 

Para que tenha o efeito desejado, enquanto balizamento da gestão da ZPA-

1 espera-se que seja dada publicidade à versão final do Plano de Manejo, 

divulgando-o amplamente e especialmente junto às comunidades do entorno, por 

meio de reuniões que objetivem um maior entendimento, envolvimento e 

participação na sua implementação. 

 

1.2 Contextualização Sócio-Ambiental 

A Zona de Proteção Ambiental, ZPA-1, do município de Natal, criada pelo 

Plano Diretor de Natal, Lei Complementar nº 07/94, e preliminarmente 

regulamentada pela Lei Municipal nº 4.664/95, está localizada em uma área inserida 

nas Regiões Administrativas Sul e Oeste deste município, englobando os bairros de 

Candelária, Pitimbu e Cidade Nova. Corresponde a uma área com incidência de 

ecossistema de dunas e vegetação de restinga bastante frágeis, os quais detêm 

uma importância singular para a cidade de Natal, principalmente por se constituírem 

os poucos fragmentos das Áreas de Proteção Permanente – APP, localizados no 

interior do tecido urbano, que desempenham uma função ecológica fundamental 

para a sustentabilidade do meio urbano, funcionando, comprovadamente, como área 
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de recarga de aqüífero, aproveitado no abastecimento urbano, além dos efeitos 

associados à amenização climática e purificação do ar.  

Além desses aspectos, de alta relevância ambiental, foi criado 

recentemente, em seu interior, uma Unidade de Conservação Municipal, 

denominada Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte, em processo de 

implantação, cujo objetivo primordial é propiciar uma política mais consistente de 

proteção que assegure a preservação do patrimônio ambiental existente em toda a 

ZPA-1.  

É importante destacar que, apesar da proteção de vastas áreas naturais 

promovida com a criação da ZPA-1, algumas áreas que apresentam significativo 

valor ambiental e importantes funções ecossistêmicas, localizadas no seu interior e 

em seu entorno imediato, encontram-se disponibilizadas para os processos de 

urbanização, representando riscos para a sustentabilidade ambiental da Zona de 

Proteção, no tocante à conservação da biodiversidade e dos serviços ambientais 

que proporciona para a qualidade da vida urbana.  

Estudos que envolvem os recursos e dinâmicas naturais e as formas 

adequadas de uso e ocupação do solo são de fundamental importância para 

subsidiar o planejamento, o monitoramento e o controle do desenvolvimento em 

bases sustentáveis. Entretanto, tais estudos nem sempre foram realizados, ao longo 

do processo de expansão urbana da Cidade que só recentemente, vem 

aperfeiçoando seu arcabouço técnico e institucional, incorporando os princípios da 

conservação ambiental e do desenvolvimento em bases sustentáveis, mudado, 

significativamente, a postura da administração pública, face às necessidades de 

atuar em prol do interesse público e melhoria da qualidade de vida da população. 

Dessa forma, o Plano de Manejo da ZPA-1, conduzido com observância a 

essas novas premissas, vem contribuir para a criação de mecanismos que 

possibilitam uma atuação mais rápida e eficaz dos diversos segmentos da sociedade 

no sentido de se promover a conservação e a recuperação dos recursos naturais da 

área em foco. 

Considerado como um município totalmente urbano a partir de 1984, com a 

edição da Lei 3.175/84, Natal vem passando por processos de expansão da malha 

urbanizada e de adensamento urbano bastante acelerados. Deixando, em muitas 

situações, de respeitar questões de ordem ambiental, este modelo de crescimento 

tem contribuído gradativamente e de forma significativa para a degradação de 
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recursos naturais, essenciais para a sustentabilidade ambiental e, por conseguinte, 

para a qualidade de vida de sua população.  

A Cidade se encontra assentada sobre uma estrutura geológica 

denominada por Formação Barreiras, recoberta por sedimentos arenosos que se 

constituem dunas fixas e móveis, os quais, conjuntamente, favorecem a formação de 

reservas hídricas que apresentando uma singular importância, por se constituírem 

uma das principais fontes do abastecimento urbano. Esse pacote geomorfológico é 

bastante susceptível às dinâmicas que diminuem as condições de recarga e a 

qualidade de suas águas. Processos de urbanização que afetem a permeabilidade 

do solo e contribuam para a contaminação do aqüífero, comprometem a 

conservação desse ecossistema, pondo em risco o desenvolvimento sustentável da 

Cidade. 

Os estudos que abordam essa temática comprovaram que as dunas 

possuem altas taxas de infiltração de águas pluviais para o subsolo e, 

conseqüentemente, baixos índices de escoamento superficial, evitando assim 

alagamentos e inundações de áreas de cotas altimétricas inferiores. A presença de 

dunas na ZPA-1 evita a ocorrência de escoamento superficial direto, favorecendo, 

predominantemente, a infiltração das águas de chuva, às quais tendem a promover 

a recarga do aqüífero Barreiras subjacente. 

As pesquisas especialmente desenvolvidas para estudo da ZPA-1 

comprovaram que as características ambientais da área favorecerem a infiltração 

das águas de chuva, impedindo a formação de lagoas, de riachos ou córregos no 

território do estudo. Com isso, apenas as regiões de depressões e vales 

interdunares são passíveis de formar pequenos corpos d’água superficiais efêmeros, 

lagoas temporárias, somente durante curtos intervalos de tempo em relação ao ano 

hidrológico e, em especial, durante e/ou após os picos de chuvas.  

Parte significativa das dunas que recobriam o território do Município de 

Natal, especialmente na área que abrange e circunda a Zona de Proteção Ambiental 

em estudo, mesmo se constituindo APP, a partir da instituição do Código Florestal, 

foi e continua sendo degradada com amparo da legislação urbanística do Município, 

permitindo-se a ocupação dos espaços de domínio dessa morfologia, mesmo que 

isto represente grandes prejuízos para o desenvolvimento sustentável da Cidade. 

Durante o início do processo de expansão urbana e, até hoje, amparada no 

direito ao potencial básico de adensamento, a ocupação do solo, em Natal, ocorre 
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desprovida da adequada infra-estrutura de suporte ambiental, especialmente no que 

se refere ao esgotamento sanitário e aos sistemas de drenagem que promovam, 

efetivamente, à recarga do “Aqüífero Barreiras”, a mercê das demandas do capital 

imobiliário e das alternativas de suprimento habitacional desenvolvidas pelas 

camadas pobres da população. 

Para enfrentar essa peculiaridade histórica do urbanismo de Natal, a ZPA-1, 

juntamente com outras Zonas de Proteção Ambiental, criadas pela Lei 

complementar nº07/94, constituem-se, no cenário da conservação ambiental da 

cidade, os poucos fragmentos desse importante ecossistema, passiveis de serem 

protegidos e preservados, requerendo um esforço concentrado para a urgente 

edição de leis municipais que restrinjam de forma consistente e eficiente o uso e 

ocupação do solo nesses espaços, produzindo as condições para a manutenção, 

agora e no futuro, dos serviços ambientais que promovem. 

Percebe-se que, mesmo gravadas como áreas protegidas, boa parte das 

ZPAs, instituídas pelo  Plano Diretor de 1994, continuam a ser ocupadas de forma 

inadequada e prejudicial à sustentabilidade ambiental da Cidade, em função da 

grande pressão do mercado imobiliário que atende as camadas de renda média e 

alta e da ausência de políticas consistentes voltadas ao atendimento das demandas 

por habitação, envolvendo a população de baixa renda.  

A instituição do Plano de Manejo da ZPA-1, certamente será um bom 

caminho e exemplo, no atual contexto da política ambiental da cidade de Natal, uma 

vez que, além de reforçar a importância da preservação de um ecossistema 

imprescindível à sustentabilidade ambiental da Cidade, promete ser eficiente para a 

contenção de práticas indevidas dos mercados imobiliários formal e informal, 

esperando-se que contribua, substancialmente, para facilitar e agilizar a 

regulamentação da Unidade de Conservação criada em seu interior – Parque 

Natural Municipal Dom Nivaldo Monte, gerando as garantias institucionais 

necessárias a efetiva proteção e conservação da ZPA-1 como um todo.   
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ZPA-1 

 

2.1 Meio Físico 

 

2.1.1 Fatores Climáticos 

O clima de uma determinada região se refere à descrição estatística, em 

termos de média e de variabilidade, de dados relevantes obtidos ao longo de um 

período de tempo que pode variar entre meses e milhares ou milhões de anos. 

O conhecimento do regime climático de uma determinada região e de suas 

variações ou anomalias é de fundamental importância para o planejamento e gestão 

de atividades sócio-econômicas, bem como para o desenvolvimento de estratégias 

de ações das autoridades competentes no sentido de prevenir riscos ou mitigar 

prejuízos resultantes de adversidades climáticas. 

A análise dos fatores climáticos faz parte do estudo ambiental realizado 

para subsidiar a elaboração do Plano de Manejo da Zona de Proteção Ambiental 

ZPA-1 do município de Natal/RN, e visa contribuir para a sua preservação, melhoria 

e recuperação ambiental, através do conhecimento das características climáticas.  

Esta análise envolve o cálculo estatístico de Normais Climatológicas de 

Referência (considerando-se um período de 30 anos), a análise estatística da 

variabilidade interanual das séries climatológicas (período de 47 anos) de cada uma 

das variáveis utilizadas e a análise estatística da variabilidade mensal da 

precipitação pluviométrica, com destaque para os anos com maiores anomalias 

positivas e negativas em relação à normal climatológica. 

 

2.1.2 Caracterização das Condições Climáticas  

A análise do ciclo anual da média mensal da temperatura do ar e da 

precipitação da área de influência Gráfico 1 revela que as temperaturas mais 

amenas ocorrem entre os meses de julho a agosto, com médias em torno dos 

24,5ºC e as mais elevadas ocorrem entre os meses de dezembro a março, com 

médias em torno dos 27ºC. 

Aproximadamente 72% da precipitação anual ocorrem durante o período de 

março a julho (acima de 180 mm mensais), ao passo que o período mais seco do 

ano ocorre de outubro a dezembro, cujas precipitações são inferiores a 30 mm. A 
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principal quadra chuvosa ocorre nos meses abril, maio, junho e julho (AMJJ), com 

precipitações acima de 200 mm mensais. Nota-se a ocorrência de uma gradual 

diminuição da temperatura média durante a quadra chuvosa. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
Gráfico 1 - Climatologia da temperatura do ar e do total de precipitação, DPV/Natal – 1961-1990.  
 

2.1.3 Geomorfologia 

A descrição e o levantamento de dados da Geomorfologia e da Geologia da 

área são partes integrantes do diagnóstico ambiental e foi fundamental para a 

elaboração do Plano de Manejo da Zona de Proteção Ambiental ZPA-1 do município 

de Natal e, conseqüentemente, servir como instrumento básico para a 

implementação de ações e atividades de preservação e conservação, de melhoria e 

de recuperação a serem consideradas no citado Plano de Manejo. 

Na área da ZPA-1 foram encontradas duas feições de relevo descritas por 

Nogueira (1982): os terrenos com suaves ondulações, representado pelo tabuleiro 

costeiro, constituído pela Formação Barreiras, que se apresenta de forma pontual na 

área, e o relevo de colinas elevadas que correspondem aos campos dunares (Dunas 

fixas e Dunas móveis). Neste compartimento foram observados os corredores 

interdunares denominamos de abertos e fechados e lagoas (Mapa 1). 

 

 

 

 

 

Quadra chuvosa 
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Mapa 1 – Geomorfológico e Geológico da Área da ZPA-1. 
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2.1.3.1 Tabuleiro Costeiro 

O tabuleiro costeiro decorre de processos morfogenéticos intensos de 

dinâmica variada. Corresponde ao ciclo de espraiamento fluvial, lacustre e corridas 

de detritos. A área estudada apresenta-se com relevo plano a suavemente 

ondulado, cujas médias das cotas altimétricas é em torno de 40m, sendo sujeito a 

processo erosivo do tipo laminar, em decorrência do escoamento difuso das águas 

pluviais e ravinamentos quando desprovido de vegetação. 

Esta feição está diretamente ligada à justaposição das seqüências 

sedimentares do Terciário ao Quaternário, às quais são evidenciadas por 

inconformidades erosivas. Essas seqüências são correlacionadas à Formação 

Barreiras e aos sedimentos arenosos de cobertura de espraiamento sub-recente a 

recente, sobreposto por dunas vegetadas (Foto 1), conforme mapa 1. Este 

compartimento de relevo foi identificado de forma pontual na área de estudo, e é 

formado por areias com, coloração avermelhada e composição granulométrica que 

varia de fina a grossa.  

 

  
Fonte: Zuleide Lima 2007. 

Foto 1 - A Mostra a feição de tabuleiro costeiro (Formação Barreiras), relevo plano com duna 
vegetada sobreposta e B estrutura maciça e granulometria variada. 

 

2.1.3.2 Campo de Dunas 

As feições campo de dunas encontradas na área da ZPA-1 ocupam a maior 

parte da área de estudo, e são formadas por acumulações arenosas geralmente 

assimétricas, ocorrendo isoladamente ou de forma associada. Estas dunas podem 

atingir até 103 m de altitude, com aproximadamente 4 km de comprimento e flancos 

que variam de 5º a mais de 30º de declividade (Foto 2). A principal característica das 

A 
B 
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dunas na área da ZPA-1 é a presença de uma face de inclinação suave, formada na 

direção preferencial do vento NW (face de barlavento) e de outra face, com 

inclinação mais íngreme, (face sotavento). 

As estruturas internas destas dunas caracterizam-se por possuir 

estratificações de baixo ângulo (horizontal bedding), formadas por camadas de areia 

quase horizontais com mergulhos variando de 3º a 10o, constituídas de grãos bem 

selecionados, às vezes alternados por laminações compostas de minerais pesados, 

bem como as estratificações maciças.  

Os campos de dunas possuem as seguintes subdivisões: 

a) Corredores Interdunares Abertos: São áreas situadas entre dunas, que 

podem sofrer ativamente o processo de deflação eólica e ocupar extensões 

superficiais superiores às das dunas associadas.  Os corredores interdunares são 

formados em zonas onde ocorre o rebaixamento de cristas de dunas. A ação erosiva 

do vento que atravessa a crista rebaixada resulta em um aumento de velocidade e 

remoção de areia oriunda dessa crista, ampliando aberturas nos corpos de dunas 

desprovidas de elementos de fixação.  

 

 
Fonte: Zuleide Lima 2007. 

Foto 2 - Corredores interdunareas abertos. 

 

b) Corredores Interdunares Fechados: Ocorrem na área de forma pontual, 

mostrando um ambiente de acumulação de água e, por conseguinte, ação de 

recarga do aqüífero. Forma um ondulado com inclinações que variam de 20º a 45º e 

não apresentam áreas de deflação, uma vez que a vegetação neste ambiente é 

bastante densa (Foto 3).  
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Fonte: Zuleide Lima 2007. 

Foto 3 - Corredor interdunar fechado. 

 

c) Campos de dunas fixas: Localizados na maior parte da área estudada, 

possuem altitudes variando de 80 a 103m, coloração amarelo-esbranquiçada, 

estando fixos por vegetação.  A presença de dunas fixas na ZPA-1 evita a 

ocorrência de escoamento superficial direto, e favorece predominantemente a 

infiltração das águas de chuva, às quais tendem a promover a recarga do Aqüífero 

Barreiras subjacente (Foto 4). 

 

 
Fonte: Zuleide Lima 2007. 

Foto 4 - Dunas fixas. 

 

d) Dunas móveis ou migratórias: Também denominadas de ativas 

apresentam-se com pouca vegetação, por conseguinte facilitando o deslocamento 

dos grãos, geralmente bem selecionados, pela ação eólica e causando a migração 

do corpo dunar, suas formas são alongadas, de relevo mais ou menos ondulado, 



 

 

24

bem como coloração esbranquiçada da areia. Dependendo das condições de 

transporte as dunas podem adquirir diferentes formas, orientadas no sentido 

perpendicular e/ou paralelo ao sentido preferencial do vento, bem como adquirir 

formas bastante complexas. Na área de estudo encontramos dunas parabólicas e 

longitudinais. As parabólicas ocorrem na poção NW da área fazendo parte de uma 

estrutura maior, onde todo o campo dunar se encontra determinado por ela. 

Apresenta coloração predominantemente avermelhada, estando parcialmente 

coberto por vegetação. Abrangem porções dos bairros Guarapes e Pitimbu, 

sofrendo, atualmente, um acelerado processo de descaracterização pela 

implantação de loteamentos e construção de imóveis (Foto 5). 

 

 
Fonte: Rodrigo Amorim 2007. 

Foto 5 – Duna móvel. 

 

As Dunas Longitudinais se encontram dispostas na direção preferencial dos 

ventos da região que é SE – NW. Recobrem parte da área estudada, com altitudes 

que pode atingir até 103 m e flancos com inclinação superior a 30o. 

 

2.1.3.3 Lagoas Temporárias 

Porção da área de estudo em que ocorre lagoas temporárias ou intermitentes, 

sendo do ponto de vista geomorfológico áreas mais baixas, portanto, importantes na 

recarga do lençol de água subterrânea.  

 

2.1.4 Geologia  

A Geologia da área na qual está inserida a Zona de Proteção Ambiental – 

ZPA-1, situa-se nos domínios da Bacia Costeira Oriental do estado do Rio Grande 
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do Norte. Muito embora, as pesquisas anteriores tenham estabelecido propostas de 

empilhamento estratigráfico para essa região da porção leste do Estado do Rio 

Grande do Norte, a estratigrafia adotada, neste trabalho, é fundamentada pela 

redefinição classificatória de Fonseca et al (1997). 

A área da Zona de Proteção Ambiental – ZPA-1 é caracterizada por 

sedimentos cenozóicos, sendo estes, os depósitos eólicos de dunas antigas. A 

unidade aflorante mais antiga nesta área consiste de sedimentos areno-argilosos, 

por vezes, conglomeráticos, pertencentes à Formação Barreiras de idade 

terciária/quaternária, conforme mapa 1. 

  

2.1.4.1 Formação Barreiras  

Na área de estudo, a Formação Barreiras ocupa a base da coluna 

estratigráfica, das unidades aflorantes, conforme mapa 1 estando sobreposta 

discordantemente aos arenitos e calcários mesozóicos da região, descritos apenas 

com base em dados de poços hídricos da CAERN. Na porção NE e SW da área, 

encontra-se recobertos pelos sedimentos de dunas antigas. 

Litologicamente a Formação Barreiras é constituída por duas fácies 

sedimentares principais, separadas por uma pequena discordância. Uma fácies 

areno-argilosa (basal), de granulometria fina a média, coloração esbranquiçada, com 

manchas avermelhadas resultantes da pigmentação de óxido e hidróxido de ferro e, 

uma fácies com sedimentos areno-argilosos, por vezes, conglomeráticos (topo), de 

coloração avermelhada a amarelada. Contudo, neste trabalho será detalhada 

apenas a seqüência areno-argilosa, avermelhada a amarelada (topo), uma vez que, 

a seqüência basal não é observada na área em estudo. 

A fácies areno-argilosa-conglomerática (topo), é constituída por sedimentos 

areno-argilosos, de coloração amarelada a avermelhada em virtude da percentagem 

significante de argila ferruginosa (Foto 6) Possui em seu arcabouço grãos e 

pequenos seixos sub-angulosos a sub-arredondados de quartzo, feldspato e 

fragmentos de rochas, distribuídos caoticamente na matriz argilosa.  

Este pacote sedimentar se encontra semi-encoberto por dunas antigas. Na 

área da ZPA-1, o contato destes sedimentos com os sedimentos das dunas 

sobrepostas não é muito nítido, aflorando apenas em áreas restritas nas porções 

Nordeste e Sudoeste da área. 
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Fonte: Zuleide Lima 2007. 

Foto 6 – A – Aspecto geral da Formação Barreiras na porção SW da área do empreendimento; B – 
Sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras; C – Detalhe de gretas de 
ressecamento na porção basal da encosta do afloramento; D – Detalhe de grãos de 
quartzo e fragmentos de rocha, distribuídos na matriz argilosa dos sedimentos da 
Formação Barreiras. 

 

2.1.4.2 Depósitos Eólicos (Dunas Antigas) 

Os depósitos eólicos distribuem-se por toda a área analisada, estando 

fixados por vegetação. Esses sedimentos estão dispostos diretamente sobre os 
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sedimentos da Formação Barreiras, em contato erosional. Dados de poços tubulares 

da CAERN apontam uma espessura em torno de 12 a 15 metros para esta unidade. 

O conteúdo litológico é representado por areias quartzosas, típicas de 

ambiente eólico, apresentando colorações esbranquiçada, amarelada e  

avermelhada (Foto 7), em virtude de alterações provocadas pelos processos de 

intemperismo e oxidação. No geral apresentam-se com aspecto maciço, muito 

embora, em alguns locais, sejam observadas estratificações cruzadas de pequeno 

porte. 

A assembléia de minerais pesados identificada nestes sedimentos é 

composta essencialmente por minerais opacos e zircão, e secundariamente, por 

turmalina, cianita, apatita e granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Flávia Taone 2007. 

Fonte: Zuleide Lima, 2007. 
Foto 7 - A, B, C, D - Aspecto geral dos depósitos eólicos (dunas antigas) que se distribuem por toda a 

área de estudo. 
 
 

2.1.5 Solos  

Com relação ao solo, na referida ZPA-1 ocorre em toda a sua área, apenas 

um tipo de solo, classificado como neossolo quartzarênico distrófico marinho. Este 

está sujeito a erosão eólica, apenas nas áreas onde não há cobertura vegetal, 
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devido a pouca capacidade de agregação estrutural entre os grãos de areia, o que 

reflete na ausência de plasticidade, devido aos baixos percentuais de argila em torno 

de 1%. Já a umidade deste solo em água disponível está entre 0,3 e 0,7, o que é 

considerado de baixo teor de umidade. 

Quanto à capacidade de degradação físico-estrutural do solo, é considerada 

ausente em função de ser uma área considerada em equilíbrio ambiental, estando 

com vegetação natural, o que garante a ausência erosiva. Além do mais, trata-se de 

uma área de estabilidade tectônica, onde a Formação Barreiras não traz riscos a um 

comprometimento geotécnico. 

As encostas das dunas, os topos e os vales interdunares não apresentam 

instabilidade, isto devido à vegetação arbórea e arbustiva, que através da matéria 

orgânica incorporada no horizonte A1 do solo e das raízes promovem a estabilidade 

das encostas (Foto 8). 

  
Fonte: Zuleide Lima, 2007. 

Foto 8 – Os perfis A e B mostra solo neossolo quartzarênico distrófico marinho na ZPA-1. 

 

2.1.6 Hidrogeologia 

As dunas são um componente hidrogeológico fundamental para o processo 

de recarga sazonal e qualidade das águas do Aqüífero Barreiras, pois, apesar dos 

dados estudados não terem revelado níveis saturados nos sedimentos de dunas, 

estes funcionam como uma unidade receptora de águas de chuva, as quais são 

transferidas verticalmente através de infiltração para o aqüífero Barreiras subjacente. 

No contexto da região sul de Natal, a área da ZPA-1 mostra-se como uma 

das principais áreas de recarga do Aqüífero Barreiras, na medida em que o fluxo 

radial e divergente, partindo da ZPA-1, promove o escoamento subterrâneo que irá  
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recarregar áreas do aqüífero Barreiras adjacentes, em sintonia com as variações 

sazonais do lençol freático, e garantindo assim a renovação das reservas 

subterrâneas. 

Os recursos explotáveis (reservas reguladoras) do aqüífero Barreiras na 

ZPA-1, estimados preliminarmente com base na variação sazonal do lençol freático 

(extrapolada a partir do valor regional, igual a 4,0 metros), são da ordem de 3 

milhões m3/ano, embora a vazão de escoamento natural, somente na frente de 

escoamento sudeste, tenha sido estimada em 25 milhões m3/ano. Isto sugere a 

possibilidade de que haja uma variação sazonal do lençol freático local muito 

superior ao valor regional, e também uma Porosidade Específica (µ).  

As águas subterrâneas do Aqüífero Barreiras na ZPA-1 são literalmente 

“doces” em sua condição natural, e as indicações quanto à presença de 

contaminantes refletem uma situação ainda muito confortável quanto ao Nitrato, 

embora localmente sejam detectados níveis de NH4 e Nitrato próximos ao limite 

máximo permitido. Isto gera preocupações quanto a necessidade de uma melhor 

proteção do aqüífero, no que diz respeito as formas de uso do solo. 

Nos setores mais vulneráveis do aqüífero na ZPA-1 também há maior 

adensamento da infra-estrutura urbana (setor leste, entre a Prudente de Morais e a 

BR 101; extremo noroeste, abrangendo parte do bairro de Cidade Nova; setor sul, 

parte do bairro Pitimbu), o que aumentam os riscos de contaminação das águas 

subterrâneas nestes locais. 

 

2.2 Meio Biológico 

 

2.2.1 - Flora 

A vegetação nativa ocupa 52% da ZPA-1, compreendendo os seguintes 

tipos: Floresta Estacional Semidecidual, Restingas Arbustivas densa e esparsa e 

Savana Arborizada. Esse conjunto vegetacional é composto por cerca de duas 

centenas de espécies, sendo 31 espécies de árvores, 47 de arbustos e 63 de ervas, 

parte delas amplamente distribuídas pelas matas e savanas brasileiras, enquanto 

outras são exclusivas do bioma Mata Atlântica. 

A “Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas” apresenta-se na área 

como um continuum a partir da Restinga Arbustiva densa e ocupa as áreas mais 

baixas dos campos dunares. A floresta cobre totalmente o solo e sua estrutura não 
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envolve uma estratificação arbórea nítida, com um dossel irregular cuja altura média 

é de 8m e árvores com até 15m de altura. As espécies mais abundantes observadas 

nessas matas são: Caesalpinia echinata (pau-brasil), Pradosia lactescens (pau-de-

remo) e Campomanesia dichotoma (guabiraba-de-pau), dentre outras. Freqüentes 

também são pau-d’arco-roxo (Tabebuia impetiginosa) e goiti-trubá (Pouteria 

grandiflora) que, juntamente com o pau-brasil, são consideradas espécies em perigo 

de extinção. O diâmetro médio para os caules foi estimado entre 5cm e 8cm e os 

maiores diâmetros encontrados aproximam-se de 30cm para uns poucos indivíduos 

de Luehea ochrophylla (açoita-cavalo). As manchas de floresta encontram-se em 

bom estado de conservação e devem ser preservados, não apenas porque a 

legislação assim o determina, mas também pelos serviços ambientais que 

proporciona. 

A Restinga Arbustiva ocupa 48% da área da ZPA-1 e foi subdividida em 

densa e esparsa, segundo o grau de adensamento do estrato arbustivo (Mapa 2). A 

Restinga Arbustiva densa cobre de 80 a 90% do solo com arbustos e arvoretas. O 

dossel é irregular, com altura média de 3m, embora possa atingir 5m, sobretudo 

para indivíduos de embaúba (Cecropia pachystachya, peroba (Tabebuia roseo-alba), 

açoita-cavalo (Luehea ochrophylla), mamãozinho (Pradosia lactescens) e quiri 

(Brosimum guianense). O dossel apresenta a maior diversidade de espécies dentre 

os estratos, com algumas poucas espécies mais abundantes. Na Restinga Arbustiva 

Esparsa as espécies herbáceas e camefíticas dominam fisionomicamente, se 

destacando de maneira muito evidente o capim Gouinia virgata, que determina a 

altura média da vegetação, em torno de 0,50 m e o grau de cobertura do solo, entre 

60% e 70%. As plantas lenhosas ocorrem bem isoladas ou formando pequenas 

moitas, com altura nunca superior a 2m. As espécies lenhosas mais freqüentes 

observadas nesse ambiente são camboim (Myrciaria tenella), angélica (Guetarda 

angelica), cega-machado (Licania octandra) e mangabeira (Hancornia speciosa) 

dentre outras, a maioria ocorrendo também na Restinga densa e nas matas, só que 

com porte mais elevado. As restingas arbustivas densa e esparsa se misturam, 

intercalando moitas e manchas irregulares de vegetação arbustiva densa com 

vegetação aberta essencialmente campestre.  A presença, entretanto, de vegetação 

campestre em áreas amplas e contínuas sobre as dunas provavelmente é o 

resultado da ação freqüente das queimadas sobre áreas mais extensas. De qualquer 



 

 

31

maneira, essa vegetação, por fixar as dunas que lhe servem de substrato, estão 

legalmente protegidas. 

A Savana Arborizada, que corresponde fisionomicamente ao campo-cerrado 

e que é conhecida regionalmente como vegetação de tabuleiro costeiro, 

compreende uma comunidade de plantas bastante particular e com espécies 

exclusivas, ocupando uma pequena área na porção centro-ocidental da ZPA-1. A 

fisionomia predominante é de arbustos com até 2m de altura, esparsos sobre um 

tapete predominantemente graminoso com altura entre 0,50m e 0,70m, onde 

Gouinia virgata predomina. Espécies arbustivas típicas são lixeira (Curatella 

americana), bati-bravo (Ouratea hexasperma), murici-do-campo (Byrsonima 

crassifolia), merda-de-raposa campineiro (Hirtella racemosa) e mangabeira 

(Hancornia speciosa). As espécies herbáceas são em grande parte compartilhadas 

com a Restinga esparsa. Seria importante, entretanto, conservar esse remanescente 

do bioma Cerrado como testemunho do tipo de vegetação relictual que ocupava a 

região num passado recente e que hoje está quase totalmente devastada pela ação 

humana, sobretudo no município de Natal e arredores. 
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Mapa 2 - Mapa de Cobertura Vegetal da Zona de Proteção Ambiental - ZPA-1. 
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2.2.2 Fauna 

O diagnóstico indicou a presença possível de 18 espécies de mamíferos na 

ZPA-1. Seis espécies (Felis silvestris, Cerdocyon thous, Canis lupus familiaris, 

Callithrix jacchus, Chiroptera sp1 e Chiroptera sp2) foram registradas por meio de 

contatos visuais/auditivos e seis espécies (Didelphis albiventris, Marmosa sp., 

Euphractus sexcinctus, Felis tigrina, Cavia aperea e Dasyprocta sp) foram 

apontadas por moradores e usuários da área como existentes na região. Além 

destas, destacam-se a presença de outras seis espécies (Micoureus demerarae, 

Monodelphis domestica, Galea spixii, Akodon cursor, Necromys lasiurus e 

Thrichomys apereoides) que foram consideradas para a região com base na 

literatura e consulta a especialistas. 

O levantamento da ornitofauna indicou a presença de 65 espécies de aves, 

sendo 25 comuns, 20 moderadamente comuns, 15 incomuns e 5 raras. Entre as 

comuns se destacam urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus), rolinha-picui 

(Columbina picui), bico-de-lacre (Estrilda astrild), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), 

sabiá-do-campo (Mimus saturninus), anu-preto (Crotophaga ani), corruíra 

(Troglodytes musculus) e guaracava-de-barriga-amarela (Elaenia flavogaster). As 

espécies menos observadas foram: carrapateiro (Milvago chimachima), corujinha-do-

mato (Megascops choliba), bico-chato-amarelo (Tolmomyias flaviventris), andorinha-

serradora (Stelgidopteryx ruficollis) e golinho (Sporophila albogularis). Com relação 

ao status de ocorrência, 58 espécies são residentes e as demais possíveis visitantes 

ou migrantes. Em termos de importância regional destacam-se, entre as aves, os 

registros de periquito-da-caatinga (Aratinga cactorum), chorozinho-da-caatinga 

(Herpsilochmus sellowi) e cardeal-do-nordeste (Paroaria dominicana), espécies 

endêmicas de Caatinga, e chorozinho-de-papo-preto (Herpsilochmus pectoralis), que 

é endêmico de Mata Atlântica. Esta última espécie é considerada ameaçada de 

extinção. A vegetação natural desempenha um importantíssimo papel como abrigo e 

fonte de alimentação para a avifauna. 

Foram observadas 12 espécies de lagartos, duas de anfisbênias e duas de 

anfíbios. A presença do lagartinho-do-folhiço (Coleodactylus natalensis), espécie 

anteriormente considerada endêmica do Parque Estadual Dunas de Natal e da gia 

Amphisbaena heathi, conhecida apenas da localidade-tipo (Baixa Verde-RN), 

demonstra a importância que a área natural desempenha para a conservação de 

espécies nativas. 
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2.3 Meio Antrópico 

 

2.3.1 Aspectos Sócio-econômicos 

Do ponto de vista sócio-econômico e espacial podemos, de maneira geral, 

dividir a ZPA-1 e seu entorno em três segmentos: Cidade Nova/Nova Cidade, 

Pitimbu e San Vale. 

Cidade Nova/Nova Cidade são compostos de uma população que se 

origina, em sua maioria, de outros bairros da Cidade, mas também conta com uma 

população proveniente do interior do estado e de outros estados. A mobilidade que 

se observa entre os bairros da cidade está relacionada a mudanças ocorridas 

principalmente em função de fatores ligados a posse da terra e à especulação 

imobiliária. 

No tocante a escolaridade cerca de 38% da população aí instalada, possui 

apenas o ensino fundamental incompleto. Esse índice é observado principalmente 

na população com idade mais avançada. Na outra ponta encontramos apenas cerca 

de 6% da população com ensino superior completo. Essa situação talvez explique o 

percentual de 64,5% das pessoas que responderam estar desempregadas. 

Constatou-se ainda que a média de rendimento das pessoas é de menos de 

um salário para 6,6% da população, 26,1% contam com um salário, 21,6% com dois, 

11,1 com 3 e 3,8% com quatro salários. 3,1% dos pesquisados afirmaram receber 

algum tipo de benefício governamental. A composição etária apresenta uma 

população eminentemente adulta e idosa. 

Estes bairros não dispõem de infra-estrutura básica o que se reflete nas 

condições sanitárias e de saúde de sua população. As doenças vinculadas à falta de 

saneamento básico são predominantes, assim como os problemas vinculados à 

segurança. 

A população destas localidades, aparentemente, não tem clareza sobre as 

questões ambientais e manifestam desconhecimento sobre a existência da ZPA-1 e 

a proposta de criação do Parque da Cidade.  

Com relação à origem dos habitantes San Vale não apresenta nenhuma 

diferença significativa em relação ao Pitimbu e a Cidade Nova/Nova Cidade. 

Entretanto no tocante à escolaridade a diferença é evidente, em sua maioria a 

população residente em San Vale tem o ensino médio completo além de alto índice 

de escolaridade de nível superior. No item emprego essa disparidade é ainda maior. 
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60% dos entrevistados afirmaram estarem empregados. A estrutura etária é 

semelhante aos outros bairros. 

A deficiência de infra-estrutura também é uma realidade do bairro. Algumas 

ruas não são calçadas, não existe rede de esgoto e a coleta dos resíduos é precária, 

o que tem por conseqüência vários pontos de disposição de lixo. 

Em San Vale a população é claramente favorável à preservação de toda a 

área da ZPA-1 e a criação do Parque da Cidade. 

Constatou-se em Cidade Nova/Nova Cidade, onde foi priorizada a 

realização de pesquisa focal, que existe grande diversidade neste lugar 

aparentemente homogêneo e um repertório  de significantes o que culminou em 

certo desejo de resistência dos moradores frente ao processo de regulamentação da 

ZPA-1 e da criação do Parque da Cidade. É visível a demonstração de insatisfação 

quanto aos valores atribuídos pelo poder publico para com suas moradias e a 

perspectiva de uma intervenção por parte deste, deixa as pessoas amedrontadas e 

preocupadas com a possibilidade de remoção. 

 

2.4 Uso do Solo 

A área de estudo foi dividida nas seguintes unidades de uso: Áreas 

construídas, Logradouros, Vegetação natural (Vegetação natural de duna, 

Vegetação natural de tabuleiro), Dunas sem vegetação, Vazios urbanos, Área 

institucional – Parque da cidade, Postos de gasolina, Horto Florestal, Área de lazer – 

campo de futebol e Habitação sub-normal (Mapa 3). 
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Mapa 3 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo.  
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As áreas Construídas correspondem aos locais de uso artificial intensivo, 

onde predominam as superfícies artificiais estruturadas principalmente por 

edificações. Essas edificações correspondem a áreas com ocupação 

predominantemente habitacional. Os logradouros correspondem ao traçado de vias 

urbanas.  

A Vegetação natural compreende um conjunto de estruturas originais 

(primários) e alterados até formações secundárias, arbustivas, herbáceas e/ou 

gramíneo-lenhosas, em diversos estágios sucessionais de desenvolvimento, 

distribuídos principalmente nos ambientes de dunas e com menor expressão na 

área, no tabuleiro costeiro.   

As Dunas sem vegetação correspondem às dunas móveis que são feições 

não tão significativas na área em termos de extensão.  

Os vazios urbanos ocorrem em associação com as áreas construídas, 

correspondem a espaços vazios que fazem parte dos lotes existentes e já ocupados 

por edificações.  

As águas incluem apenas corpos d’água naturalmente fechados, sem 

movimento como lagoas costeiras intermitentes de água natural doce.  

Área institucional – Parque da Cidade corresponde a uma unidade de 

conservação “Parque Municipal”, local onde está sendo construído um equipamento 

público sobre o campo de dunas, destinado ao lazer e a educação ambiental da 

população.  

Postos de gasolina presentes na área fazem parte da área construída, 

entretanto devido ao fato de constituir-se de uma atividade com imenso potencial 

poluidor, portanto com sérias restrições a implantação, os mesmos foram separados 

e constituem nesse mapeamento a uma categoria. 

Habitação sub-normal corresponde a uma pequena porção da área da 

ZPA-1 com início de processo de ocupação por barracos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38

3 PLANEJAMENTO DE MANEJO 

 

3.1 Considerações Gerais 

O Plano Diretor de Natal, Lei complementar nº 07/94, criou a ZPA-1. A Lei 

Municipal, nº 4.664/95, estabeleceu o regulamento preliminar, delimitando duas 

subzonas de uso: a SZ1 – Subzona de Conservação - SZ1 e a Subzona de Uso 

Restrito – SZ2 (Mapa 4).  

 

 
Mapa 4 – Mapa da ZPA-1 conforme Lei nº 4.664/95. 
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O Termo de Contrato, Processo 23077.033745/2006-6, formalizado entre o 

Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

SEMURB, foi instituído com a finalidade de efetuar o Diagnóstico da ZPA-1 e áreas 

do entorno e a proposição de subsídios para a instituição de seu Plano de Manejo. 

As intervenções destinadas ao Manejo, para qualquer natureza de zona, 

urbanística ou ambiental, exige a adoção de vários procedimentos, tendo como base 

a proposição de um zoneamento ambiental destinado à homogeneização de feições 

ou setores da paisagem, delimitando-se espaços sobre os quais devem ser 

implementadas intervenções que conduzirão o alcance dos objetivos motivadores da 

criação ou delimitação da áreas a terem o uso e ocupação do solo condicionados. 

Este documento, portanto, seguindo as orientações do Termo de Referência 

adotado no Contrato supra-citado, tem por finalidade estabelecer as diretrizes do 

planejamento do uso e ocupação do solo da ZPA-1, prevista na Lei Municipal 

Complementar nº 07/94, parcialmente regulamentada pela Lei Municipal nº 4.664/95, 

de modo que as orientações para o zoneamento ambiental da referida área e 

orientações para seu manejo sustentável adotam a seguinte a visão:  

(i) o Zoneamento Ambiental proposto, subdivide a ZPA-1 em Zonas e 

Subzonas, tendo como base: as condições de conservação dos atributos naturais, 

funções ecossistêmicas e serviços ambientais identificados em cada unidade de 

paisagem selecionada; potenciais de uso sustentável dos recursos e minimização 

dos conflitos relacionados aos potenciais de preservação, conservação e uso.  

(ii) a compatibilidade derivada da constituição natural, associada à 

fragilidade e potencialidade ambiental, deve orientar os parâmetros de controle do 

uso do solo, subsidiando a definição de metas ambientais e estratégias de manejo 

que mais favorecem a consecução dos objetivos específicos da conservação 

ambiental previsto para o território em questão. 

 (iii) para favorecer a integração da ZPA-1 com seu entorno, foram 

distinguidas, também, áreas com variados potenciais de conservação ambiental que 

devem ser gerenciadas, visando a instauração de corredores ecológicos, 

interligando, por vários processos, a ZPA-1 com outras Zonas de Proteção 

Ambiental previstas pelo Plano Diretor, tornando possível o alcance, em médio e 

longo prazos, de metas ambientais destinadas a conservação de biodiversidade 

incidente em meio ao território urbano da Cidade.  
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Com essa finalidade, o Plano de Manejo proposto (Mapa 5 – Anexo 1) 

sugere um Zoneamento de Integração com o Entorno que servirá para subsidiar o 

aperfeiçoamento do zoneamento ambiental e urbanístico da Cidade, por meio da 

utilização dos vários instrumentos da política de proteção ambiental, Planos 

Setoriais, Planos de Arborização e Melhoramentos Paisagísticos, os quais podem 

ser aglutinados nas revisões previstas para o Plano Diretor de Natal. 

A ZPA-1, instituída com vistas “a proteção, manutenção e recuperação dos 

aspectos paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos”, como esclarece o Art 

1º da Lei Municipal nº 4.664/95, objetiva a preservação e conservação do campo 

dunar, incidente nos Bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade Nova, como especifica 

o Art. 2º da citada Lei. A criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral, 

da categoria Parque Municipal no interior da SZ1, decorrente do Decreto Municipal, 

nº 8.078/06, enquanto ato do Executivo Municipal, foi considerado, no contexto do 

planejamento para ordenamento ambiental e urbanístico da ZPA-1, como premissa 

que aponta para a obtenção de um cenário desejado, ao qual devem ser articuladas 

as estratégias de gestão das áreas destinadas à preservação permanente, 

particularmente, aquelas situadas na SZ1 “A”, como forma de facilitar sua 

incorporação, em curto e médio prazo, no território do Parque Municipal Dom 

Nivaldo Monte e favorecendo para a instauração do Plano de Manejo da referida 

Unidade de Conservação.  

Avaliando os aspectos sócio-ambientais e legais que incidem sobre a área, 

bem como os eventos institucionais que direcionam as estratégias a serem adotadas 

para seu ordenamento, a proteção do patrimônio ambiental, em foco, a ser definida 

na proposição do Plano de Manejo e correspondente Zoneamento Ambiental da 

ZPA-1 deve ser coadunada aos seguintes objetivos específicos: 

• Proteger, manter e recuperar os recursos naturais e dinâmicas 

ecossistêmicas associados a este espaço; 

• Estabelecer critérios para a adequada utilização e manejo dos recursos 

naturais, compatibilizando as necessidades de proteção, conservação, recuperação 

e uso sustentável do patrimônio ambiental; 

• Oferecer alternativas que possibilitem a integração da ZPA-1 com 

outras Zonas de Proteção Ambiental, ampliando a perspectiva de conservação da 

biodiversidade para usufruto das gerações futuras; 
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• Promover ações que favoreçam e fomentem a internalização de uma 

postura conservacionista nas populações residentes nos bairros situados no entorno 

e na sociedade natalense, valorizando o patrimônio natural, favorecendo à 

incorporação de usos e práticas que se apóiam na conservação dos recursos da 

ZPA, para atuarem como agentes comprometidos com a implementação das 

políticas de proteção ambiental da área;  

• Promover ações que ampliem, interna e externamente, as 

potencialidades da ZPA-1, tornando-a um exemplo bem sucedido de política de 

conservação ambiental em área urbana; 

• Apontar alternativas que possibilitem o gradativo aperfeiçoamento do 

ordenamento ambiental e urbanístico da área e de seu entorno, pautando-se nos 

princípios de sustentabilidade; 

• Apontar mecanismos para a ampliação do território do Parque 

Municipal, por meio da anexação de glebas detentoras de atributos naturais que 

merecem proteção mais rigorosa; 

• Estabelecer mecanismos para o aprofundamento permanente do 

conhecimento sobre os elementos, fatores e dinâmicas existentes na área, 

possibilitando o contínuo aperfeiçoamento das políticas e instrumentos de gestão e 

controle do patrimônio ambiental da ZPA-1. 
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Mapa 5 – Zoneamento Proposto para a ZPA-1 (Anexo 1).  
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4 PROPOSTA PARA O ZONEAMENTO AMBIENTAL DA ZPA-1 

 

4.1 Aspectos Metodológicos 

Para a concepção do zoneamento da ZPA-1, tendo como base o 

atendimento de seus objetivos primordiais e com base em orientações fornecidas 

pelo Termo de Referência, destacadas anteriormente, adotou-se tipologias zonais, 

seguindo-se orientações disponibilizadas por roteiros metodológicos fornecidos pelo 

IBAMA. As terminologias adotadas para cada zona selecionada indicam os 

princípios gerais correspondentes às ações de preservação, conservação e uso e os 

objetivos de gestão, além de proposições de usos permitidos e proibidos, metas 

ambientais, estratégias de gestão e políticas para o uso público. Visam ainda, 

conciliar em cada espaço especialmente distinguido, as características inerentes aos 

atributos naturais e correspondentes graus de conservação, considerando as 

possibilidades e graduações de intervenção, usos e destinações que se coadunam 

aos objetivos de manejo. 

Assim, o grau de proteção dos atributos e serviços ambientais de cada zona 

e subzona são especificados, refletindo sua correspondente denominação que visa 

explicitar as finalidades de manejo, distinguindo os graus de proteção que devem ser 

gravados no processo de gestão.  

Dessa forma, para as áreas que merecem maior grau de proteção, são 

estabelecidas denominações que correspondem às gradações de proteção, 

estabelecendo-se regras de manejo que resultem menor impacto ambiental possível, 

e, para as zonas que apresentam atributos naturais menos preservados, 

dependendo da localização, função sócio-ambiental, interação ecológica, tipos de 

conflito e compatibilidade com as potencialidades ambientais, são estabelecidos as 

denominações que explicitam essas condição, correspondendo a regras que 

exigem, de acordo com as metas ambientais, menor grau de proteção, ou indicativos 

para o desenvolvimento de usos considerados sustentáveis.  

A orientação fornecida pelo Roteiro Metodológico de Planejamento – Parque 

Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica (IBAMA 2002), como ilustra o 

esquema de classificação, abaixo (Quadro 1), estabelece três níveis de intervenção 

para as avaliações destinadas ao enquadramento das zonas, com o propósito de 

proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da Zona de 
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Proteção Ambiental ou Unidade de Conservação possam ser alcançados de forma 

harmônica e eficaz.  

 

Quadro 1 - Matriz para integração entre o grau de intervenção e classificação 
dos objetivos de manejo  

Enquadramento das Zonas por Nível de Intervenção 

Grau de intervenção 

Zonas 

Zona de nenhuma ou 

baixa intervenção 

Zona de média 

intervenção 

Zona de alta intervenção 

 

Especificação dos 

Objetivos de Manejo  

Intangível Uso Extensivo  Uso Intensivo 

Primitiva Hitórico-Cultural Uso Especial 

Recuperação 

Uso Conflitante 

Ocupação Temporária 

Superposição Indígena 

Interferência Experimental 

FONTE: Roteiro Metodológico de Planejamento – Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica. IBAMA 2002. 
 

 

4.2 Seleção, Características Orientações para o Manejo das Zonas 

A seleção e homogeinização de feições paisagísticas, tendo em vista o 

zoneamento ambiental que dará suporte à proposição dos correspondentes 

objetivos, limitações e metas de Manejo para a ZPA-1, teve como base as 

orientações oferecidas pela SEMURB, diretamente explicitadas no Termo de 

Referência que orientou a execução dos estudos destinados à formulação do 

Diagnóstico e Plano de Manejo para a ZPA-1, ou decorrentes de reuniões que 

objetivaram os ajustes e aperfeiçoamento dos produtos a serem oferecidos por esta 

Consultoria, observando a necessidade de promoção, em curto prazo, do 

Zoneamento e Plano de Manejo da Unidade de Conservação Parque Municipal Dom 

Nivaldo Monte, tomou-se como referência a metodologia oferecida pelo Roteiro 

Metodológico de Planejamento – Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação 

Ecológica (IBAMA 2002). 

Considerando as especificidades da área alvo dos estudos, tornaram-se 

necessárias algumas adaptações metodológicas, de modo que a matriz que se 

baseia nas gradações de intervenção, adotada pelo IBAMA para classificação das 

zonas de intervenção ou manejo, sofreu alguns ajustes, apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Critérios Adotados para Enquadramento das Zonas da ZPA-1 
Enquadramento das Zonas da ZPA-1 por Nível de Intervenção 

Grau de intervenção 

na ZPA-1 

Zona de nenhuma ou 

baixa intervenção 

Zona de média 

intervenção 

Zona de alta 

intervenção*** 

Especificação da 

Classificação e 

Objetivos de Manejo 

Intangível* Uso Extensivo** Uso Especial** 

Primitiva  Uso Conflitante 

*Zona Facultativa que poderá ser delimitada e regulamentada posteriormente, caso se apresente conveniente 

para a proteção ambiental da ZPA-1; 

** a definição das atuações a serem observadas na instituição do Plano de Manejo e respectivo Zoneamento 

Ambiental da Unidade de Conservação Parque Municipal Dom Nivaldo Monte foram contempladas com as 

instituições dessa Zonas no Plano de Manejo da ZPA-1; 

*** Em decorrência das especificidades da área, especialmente considerando as limitações territoriais da ZPA-1 

e sua incrustação na Zona Urbana do Município de Natal, considerou-se que as necessidades de recuperação 

de feridas (trilhas, clareiras, intrusão de vegetação exótica, etc) incidentes na Zona classificada como Primitiva 

não deveriam ser classificadas como zona de recuperação, como prever a metodologia recomendada pelo 

Roteiro Metodológico de Planejamento – Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica (IBAMA 2002), 

uma vez que, nestas circunstâncias, seria mais condizente o tratamento desses conflitos por meio de objetivos e 

metas ambientais a serem alcançados, mediante a implementação de planos estratégicos de recuperação ou 

restauração, orientados por previsões do Plano de Manejo. 

 

 

4.3 Discriminação, Delimitação das Zonas e Orientação para o Manejo  

 

4.3.1 Zona Primitiva - ZP 

Conceituação 

É aquela na qual se verifica a menor incidência de intervenções humanas 

que não comprometeram, de forma significativa e irreversível, os atributos e 

dinâmicas naturais, contendo espécies da flora e da fauna e desempenhando 

funções de grande valor ecológico e científico conforme IBAMA (2002). O objetivo 

geral do manejo da Zona Primitiva é a preservação e restauração do ambiente 

natural, admitindo, de forma controlada, as atividades de: pesquisa científica; 

educação ambiental, mediante visitação restritiva, monitorada e de baixo impacto; 

ações de monitoramento e proteção. Nesta Zona não deve ser admitida a 

implantação de qualquer infra-estrutura. 
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Características 

A Zona Primitiva compreende a maior porção da SZ1, envolvendo feições 

que correspondem ao campo dunar que não foi desfigurado pela urbanização e que 

mantém as principais características morfológicas e cobertura vegetal com maior 

grau de originalidade, estando predominantemente coberto por vegetação nativa em 

bom estado de conservação e sobre o qual se sobrepõe o território do Parque 

Municipal Dom Nivaldo Monte.  

A preservação da área, delimitada conforme mapa 5, (Anexo 1), visa 

assegurar que as estratégias de manejo possibilite a manutenção dos serviços 

ambientais que justificaram a criação da ZPA-1. Por outro lado, a redução, ou 

descaracterização do ambiente natural comprometerá as funções de conservação 

previstas na Lei que fundamentou sua criação.  

 

Indicação de Usos/Atividades 

Usos e atividades compatíveis com a preservação permanente e 

recuperação dos atributos naturais. 

 

Permitir 

Pesquisa científica;  

Atividades de recuperação, orientada por planos cadastrados e autorizados; 

Atividades de monitoramento ambiental; 

Visitação restrita à educação ambiental controlada e monitorada; 

Atividades de fiscalização. 

 

Proibir 

Edificações ou qualquer forma de utilização do solo que implique em 

descaracterização do espaço natural; 

Instalação ou utilização de fontes sonoras e de iluminação, exceto em 

emergências; 

Instalação de lixões e aterros sanitários; 

Lançamento de despejo líquido urbano e industrial; 

Retirada de areia ; 

Corte, desmatamento e queimada da vegetação; 

Parcelamento do solo; 
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Abertura de vias e picadas; 

Tráfego de veículos; 

Qualquer tipo de cultivo; 

Criação de animais domésticos 

Captura de vegetais e animais silvestres, exceto as autorizadas para 

finalidades de estudo científico; 

Instalação de dispositivos de publicidade que interfiram, mesmo que 

parcialmente, a visualização da paisagem das áreas protegidas; 

Alimentação de animais silvestres, exceto as autorizadas para pesquisas; 

Fomento da permanência de animais domésticos com atrativo de 

alimentação. 

 

Metas Ambientais 

Conservação da paisagem e ecossistemas naturais; 

Ampliação da Unidade de Conservação de Proteção Integral 

Reflorestamento com espécies nativas, em encostas e fundos de corredores 

onde a vegetação foi devastada por queimadas e/ou derrubada; 

Recuperação e controle de processos erosivos decorrentes de intervenções 

antrópicas; 

Cercamento e instalação de barreiras e equipamentos que favoreçam o 

controle de invasões e acessos indesejáveis de pessoas e animais domésticos, 

Interpretação dos atributos desta zona através de folhetos e/ou recursos 

indiretos, oferecidos no centro de visitantes ou outros disponibilizados pelos planos 

de educação ambiental, comunicação e divulgação; 

Demolição de construções irregulares para regeneração do ambiente 

natural; 

Desenvolvimento de pesquisas científicas visando o conhecimento e a 

sustentabilidade dos ecossistemas locais. 

 

Orientações para o Manejo 

Devem ser elaborados e implementados Planos de Restauração e 

Recuperação abrangendo construções irregulares, trilhas, áreas queimadas, 

clareiras desmatadas, contenção de processos erosivos, retirada ou controle de 

vegetação exótica, etc. 
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Os Planos de Restauração e Recuperação deverão priorizar os processos 

de regeneração natural das áreas degradadas. 

A restauração induzida só poderá ser realizada com base em projeto 

devidamente autorizado e monitorado. 

Na restauração induzida somente poderão ser usadas espécies nativas. 

Os planos de recuperação devem prever o monitoramento sistemático para 

avaliar a concorrência das espécies exóticas com as espécies nativas, bem como 

para conter a ampliação de seu povoamento, devendo avaliar a interação das 

espécies exóticas da flora com a sustentabilidade da fauna silvestre.  

Os trabalhos de restauração ou recuperação natural ou induzida deverão 

ser interpretados para conhecimento do público no Centro de Visitantes do Parque 

Municipal ou no Canteiro de Reprodução de Mudas.  

As pesquisas sobre os processos de regeneração natural deverão ser 

incentivadas. 

As instalações ou uso de artefatos necessários aos trabalhos de 

restauração ou recuperação e pesquisa serão provisórias, e os resíduos sólidos 

gerados nestas instalações terão a destinação e tratamento previsto para as Zonas 

de Uso Extensivo e Especial. 

 

Orientações para o Uso Público 

O acesso a esta Zona será restrito aos agentes da fiscalização preventiva, 

aos pesquisadores cujas pesquisas se encontrem cadastradas e autorizadas, aos 

grupos de visitantes previstos na programação de educação ambiental guiada e 

assistida por agentes ambientais capacitados, observando calendário de visitação e 

controle rigoroso do número de visitantes;  

O uso público da Zona não poderá comprometer a integridade dos recursos 

naturais e os agentes da fiscalização, pesquisadores e visitantes serão advertidos 

para não deixarem lixo nessas áreas; 

As atividades de visitação pública poderão ser periodicamente ou 

completamente suspensas, caso os indicadores de monitoramento acusem 

evidências de impactos indesejáveis. 
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4.3.2 Zona de Uso Extensivo - ZUE 

Conceituação 

É aquela situada no interior da Zona Primitiva, selecionada por apresentar 

maior incidência de intervenções humanas que comprometeram, em parte, os 

atributos e dinâmicas naturais conforme IBAMA (2002), estruturada para oferecer 

acesso para visitação pública para fins educativos, contemplativos e recreativos. O 

objetivo do manejo é permitir, de forma controlada, o contato do público com o 

ambiente natural, promovendo o menor impacto e proporcionando oportunidades 

para conhecer, interpretar, contemplar e interagir com o ambiente natural e com as 

teorias e práticas de conservação dos recursos existentes na ZPA-1. 

 

Caracterização 

Para efeito de manejo, a Zona de Uso Extensivo se subdivide em 04 

(quatro) Subzonas: 

 

SZUE 1 – Trilha Interpretativa do Parque Municipal  

Formada por calçadão, ciclovia, mirantes e áreas de descanso com apoio 

para atividades de fiscalização e sanitários de uso controlado. 

 

Indicação de Usos/Atividades 

Instalação e utilização de trilha interpretativa, contemplando o uso público 

destinado à visitação livre, lazer contemplativo, educação ambiental, fiscalização e 

monitoramento ambiental.  

 

Permitir 

Pesquisa científica; 

Educação ambiental;  

Visitação livre, cooper e lazer contemplativo, utilizando os equipamentos de 

apoio disponibilizados no Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte;   

Fiscalização permanente; 

Emissões sonoras, exclusivas do sistema de sonorização ambiente e 

fiscalização ambiental, limitadas mediante portaria balizada em orientação da 

Comissão Técnica, durante o horário de funcionamento; 
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Iluminação de segurança que só poderá ser acionado, após o término do 

horário de funcionamento, em casos de emergência; 

Trânsito de veículos motorizados de pequeno porte e com velocidade 

máxima de 20 km/h, exclusivo para as ações de fiscalização e manutenção da área; 

Trânsito de mini-bicicletas ou velocípedes; 

Trânsito de veículos destinados a atendimento de emergência; 

Infiltração de efluentes, limitada a 0,5 m³ por dia nos dispositivos de 

tratamento sanitário que serve os equipamentos de apoio à visitação da área. 

 

Proibir 

Iluminação permanente no período noturno; 

Uso de buzinas e outras fontes sonoras não programadas para a área; 

Quaisquer tipos de vendas de alimentos ou outros artigos; 

Porte e utilização de instrumentos geradores de fogo; 

Descarte de resíduos fora dos pontos específicos de coleta; 

Alimentação dos animais silvestres; 

Deslocamentos fora da trilha estruturada para suporte da visitação pública; 

Fomento da permanência de animais domésticos com atrativo de 

alimentação. 

 

Metas Ambientais 

Promover o Uso Público compatível com a capacidade de suporte da infra-

estrutura disponível; 

Facilitar o acesso da população residente na vizinhança, promovendo o 

cadastramento e fornecendo cartão de acesso, proporcionando a todos os usuários 

cadastrados, uma instrução prévia para uma correta utilização das instalações 

disponibilizadas para visitação livre; 

Proporcionar, a todos os usuários eventuais, acesso a informações básicas 

que orientem a adoção de uma conduta responsável durante a visitação à SZUE 1; 

Instalar sistema de segurança permanente e eficiente que permita o controle 

do uso público sem prejuízo da privacidade, individualidade e conforto dos usuários; 

Implantar mecanismos para controle de acesso, diferenciando o público 

usuário nas classes de cadastrado e eventual; 
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Oferecer por meio de sinalização indicativa, interpretativa, visitação guiada e 

informações sensitivas para os diferentes perfis e condições físicas do público 

usuário, oportunizando o conhecimento da biodiversidade, características e 

funcionalidades ecossistêmicas do patrimônio ambiental protegido, valorizando as 

especificidades locais, a história e as práticas tradicionais; 

Disponibilizar lixeiras ao longo da trilha para evitar o lançamento de 

resíduos em locais indevidos. 

 

Estratégias de Manejo 

As atividades previstas devem levar o visitante a entender a filosofia e as 

práticas de conservação da natureza. 

Todas as construções e reformas deverão estar harmonicamente integradas 

com o meio ambiente. 

Os materiais para a construção ou a reforma de quaisquer infra-estruturas 

não poderão ser retirados dos recursos naturais da área. 

Os esgotos dos sanitários serão destinados aos tanques herméticos 

localizados na Zona de Uso Especial, de onde serão transportados para estação de 

tratamento devidamente licenciada. 

Os resíduos sólidos gerados nos equipamentos disponíveis para uso público 

deverão ser acondicionados em local adequado, recolhidos periodicamente e 

depositado em local adequado, destinado para tal finalidade, utilizando técnicas que 

favoreçam a reciclagem e transportado pela concessionária que presta este serviço 

público para sua destinação final em aterro sanitário. 

O número diário de visitantes deve observar os limites especificados no 

quadro 3, podendo ser ajustado posteriormente, com base em avaliação do impacto 

e compatibilidade com as condições de controle e fiscalização cabendo à comissão 

técnica elaborar proposta de ajuste, submetendo-a para deliberação pela instância 

de gestão. 

Em situações devidamente justificadas, ou caso as avaliações do programa 

de monitoramento recomendem, o acesso a Subzona pode ser interrompido, até que 

se regularize a situação que deu origem à adoção dessa medida. 
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Quadro 3 – Limitação do número de visitantes da Zona de Uso Extensivo - ZUE 
Horários Atividade Nº máximo de visitantes 
 
Início do funcionamento diário 
às 8:30 
 
14:00 ao final do funcionamento 
diário 

 
Cooper 
 
Visitação livre 

 
100 pessoas ao mesmo tempo 

8:30  
 
16:00 

6 grupos de Educação 
Ambiental (visita assistida) 
 
 
Visitação livre 

20 pessoas por grupo, 
respeitando intervalos de 15 
minutos entre o início do 
percurso do 1º grupo 
30 pessoas ao mesmo tempo 
70 pessoas, ao mesmo tempo. 
Somando-se os grupos de 
visitação assistida e a visitação 
livre 

 

 

Orientações para o Uso Público 

O acesso a esta Subzona será aberto à população em geral, aos 

pesquisadores, cujas pesquisas se encontrem cadastradas e autorizadas, e aos 

agentes da fiscalização. 

O uso público deve ser permanentemente monitorado de forma a possibilitar 

a produção de informações e estudos estatísticos destinados a aperfeiçoar o manejo 

e ajuste dos indicadores de capacidade de suporte da Subzona. 

As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos 

recursos naturais e os visitantes, pesquisadores e agentes da fiscalização serão 

advertidos para não deixarem lixo fora dos locais programados. 

 

SZUE-2 - Canteiro de Reprodução de Mudas  

Depressão decorrente de escavação derivada de retirada de material de 

empréstimo. 

 

Indicação de Usos/Atividades 

Instalação de estrutura destinada a atividades de recuperação e 

interpretação ambiental, com previsão específica de instalação de um canteiro de 

reprodução de mudas de espécies naturais da ZPA-1. 

 

Permitir 

Cultivo de mudas de espécies nativas; 
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Pesquisa científica; 

Educação ambiental monitorada, observando limitações especificadas no 

quadro 4;  

Ecoturismo com finalidade interpretativa; 

Fiscalização permanente; 

Emissões sonoras, exclusivas do sistema de sonorização ambiente, 

limitadas conforme regulamento específico avaliado pela Comissão Técnica, durante 

o horário de funcionamento; 

Iluminação de segurança que só poderá ser acionado em casos de 

emergência; 

Trânsito de veículos motorizados, de pequeno porte, exclusivo para as 

ações de fiscalização e manutenção da área, com velocidade limitada a20 Km/h; 

Intervenções destinadas á minimizar processos erosivos que ponham em 

risco a conservação dos atributos da Zona Primitiva; 

Construção de instalações destinadas ao desenvolvimento das atividades 

previstas para a área, observando projeto especialmente elaborado para tal 

finalidade, devidamente avaliado pela Comissão Técnica e órgão responsável pela 

gestão ambiental; 

Instalação de dispositivos de sinalização ambiental e orientações para o uso 

adequada da área. 

 

Quadro 4 – Limitação do número de visitantes da SZUE 2 
Atividade Nº máximo de visitantes Regime de visitação assistida 

 
Visitação assistida para 
Educação Ambiental 

 
4 grupos de visitação assistida 
com no máximo 10 pessoas 
cada 

 
Realizada com intervalos de 15 
dias; 
1 grupo por vez; 
Os demais dias destinam-se ao 
descanso da trilha natural 
utilizada para acesso ao 
Canteiro de Muda 

 

 

Proibir 

Construção ou instalação de equipamentos não previstos no projeto 

elaborado para a área; 

Visitação livre; 

Descarte ou manejo de resíduos fora dos pontos específicos de coleta;  
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Uso de fontes sonoras e luminosas não programadas para a área; 

Porte e utilização de instrumentos geradores de fogo; 

Alimentação dos animais silvestres, exceto as previstas em pesquisas 

cadastradas e autorizadas; 

Fomento da permanência de animais domésticos com atrativo de 

alimentação; 

Deslocamentos fora da trilha estruturada para suporte das atividades de 

educação ambiental. 

 

Metas Ambientais 

Desenvolver pesquisas e experimentos para reprodução das mudas 

necessárias à recuperação da Zona Primitiva; 

Tornar-se um centro de referência para os projetos de recuperação com 

utilização de espécies nativas; 

Ampliar as oportunidades de oferecer conhecimentos sobre os atributos e 

serviços ambientais proporcionados pela ZPA-1; 

Proporcionar, a todos os usuários, acesso a informações básicas que 

orientem a adoção de uma conduta responsável durante a visitação; 

Oferecer, por meio de sinalização indicativa, interpretativa, visitação guiada 

e informações sensitivas, para os diferentes perfis e condições físicas do público 

usuário, oportunizando o conhecimento da biodiversidade, características e 

funcionalidades ecossistêmicas do patrimônio ambiental protegido, valorizando as 

especificidades locais, a história e as práticas tradicionais. 

 

Estratégias de Manejo 

As atividades previstas devem levar o visitante a entender a filosofia e as 

práticas de conservação da natureza. 

Todas as instalações deverão estar harmonicamente integradas com o meio 

ambiente. 

Os materiais para a construção ou a reforma de quaisquer infra-estruturas 

não poderão ser retirados dos recursos naturais da área. 

Os esgotos das instalações sanitárias instaladas na Zona poderão ser 

infiltrados no solo, após tratamento primário, não devendo superar o volume diário 

de 0,5 m³; 
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Os resíduos sólidos gerados nos equipamentos disponíveis para uso público 

deverão ser acondicionados em local adequado, recolhidos periodicamente e 

depositado em local adequado, destinado para tal finalidade, utilizando técnicas que 

favoreçam a reciclagem e transportado pela concessionária que presta este serviço 

público para sua destinação final em aterro sanitário. 

O número diário de visitantes deve ser compatibilizado com a capacidade de 

suporte da área, não podendo comprometer o desenvolvimento das pesquisas e 

atividades primordiais da área, limitando-se a 2 turmas por turno, com intervalo de 

15 dias, com no máximo 10 pessoas cada turma. 

Em situações devidamente justificadas, ou caso as avaliações do programa 

de monitoramento recomendem, o acesso a área pode ser interrompido, até que se 

regularize a situação que deu origem à adoção dessa medida. 

 

Orientações para Uso Público 

O acesso a esta Subzona será restrito, priorizando a utilização por  

pesquisadores cujas pesquisas se encontrem cadastradas e autorizadas, aos 

agentes responsáveis pela manutenção das atividades programadas para a área e 

aos agentes da fiscalização. 

O acesso ao público visitante será obrigatoriamente assistido e monitorado, 

devendo observar as limitações de quantidade de visitantes, especificadas no 

quadro 4, bem como a programação de horários previamente estabelecidos, 

requerendo prévio agendado. 

O uso público deve ser permanentemente controlado de forma a possibilitar 

a produção de informações e estudos estatísticos destinados a aperfeiçoar o manejo 

e ajuste da capacidade de suporte da Subzona. 

 

SZUE–3 – Mirante Natural da Duna   

Formação de duna desnuda, com acesso por trilha natural, localizado nos 

limites com o Bairro do Pitimbu. 

 

Indicação de Usos/Atividades 

Educação ambiental e visitação turística controlada para contemplação do 

por do sol, em respeito às atividades tradicionalmente realizadas pela população 

residente no entorno, observando limites estabelecidos no quadro 5. 
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Permitir 

Lazer contemplativo, em horário programado, utilizando trilha natural que 

possibilita acesso à formação de duna desnuda, observando limites estabelecidos 

no quadro 5;  

Pesquisa científica,  

Iluminação de segurança que só poderá ser acionado em casos 

emergência; 

Emissões sonoras, exclusivas do sistema de sonorização ambiente, 

limitadas conforme regulamento específico avaliado pela Comissão Técnica, durante 

o horário de funcionamento; 

Descarte de resíduos nos locais programados; 

Instalação de dispositivos para controle do uso, sinalização ambiental e 

orientações para o uso adequada da área. 

 

Quadro 5 – Limitação do número de visitantes da SZUE-3 
Atividade Nº máximo de 

visitantes 
Horário Regime de visitação 

monitorada e assistida 
 
Lazer contemplativo 
monitorado 

 
20 pessoas ao mesmo 
tempo 

 
16:30 às 18:00 

 
Atividade realizada 
diariamente nos meses 
de julho a fevereiro 

Educação Ambiental 4 grupos de visitação 
assistida com máximo 
de 10 pessoas cada 

 Realizada com 
intervalos de 15 dias 
nos meses de julho a 
fevereiro 
1 grupo por vez 

 

 

Proibir 

Quaisquer tipos de vendas de alimentos ou outros artigos; 

Emissões sonoras que extrapolem o limite definido em regulamento 

específico avaliado pela Comissão Técnica; 

Trânsito de veículos motorizados de qualquer porte; 

Subidas e descidas fora da trilha programada para tal finalidade; 

Práticas de deslizamento sobre a encosta da duna, com ou sem 

equipamento apropriado ou adaptado; 

Acesso ao espaço fora dos horários programados; 

Instalação de dispositivos de publicidade que interfiram, mesmo que 

parcialmente, a visualização da paisagem das áreas protegidas; 
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Alimentação de animais silvestre, exceto as previstas em pesquisas 

científica; 

Fomento da permanência de animais domésticos com atrativo de 

alimentação. 

 

Metas Ambientais 

Promover o Uso Público compatível com a capacidade de suporte do 

ambiente natural; 

Proporcionar, a todos os usuários, acesso a informações básicas que 

orientem a adoção de uma conduta responsável durante a visitação à SZUE – 3; 

Instalar sistema de segurança permanente e eficiente que permita o controle 

do uso público sem prejuízo da privacidade, individualidade e conforto dos usuários; 

Implantar mecanismos para controle de acesso; 

Oferecer, por meio de sinalização indicativa, interpretativa ou visitação 

guiada oportunidade para o conhecimento das características e funcionalidades 

ecossistêmicas do patrimônio ambiental protegido, valorizando as especificidades 

locais, a história e as práticas tradicionais; 

Disponibilizar lixeiras em local adequado para evitar o lançamento de 

resíduos em locais indevidos. 

 

Estratégias de Manejo 

As atividades previstas devem levar o visitante a entender a filosofia e as 

práticas de conservação da natureza. 

Os resíduos sólidos gerados nos equipamentos disponíveis para uso público 

deverão ser acondicionados em local adequado, recolhidos periodicamente e 

depositado em local adequado, destinado para tal finalidade, utilizando técnicas que 

favoreçam a reciclagem e transportado pela concessionária que presta este serviço 

público para sua destinação final em aterro sanitário. 

O número diário de visitantes deve ser monitorado e compatibilizado com a 

capacidade de suporte do ambiente. 

Em situações devidamente justificadas, ou caso as avaliações do programa 

de monitoramento recomendem, o acesso a Subzona pode ser interrompido, até que 

se regularize a situação que deu origem à adoção dessa medida. 
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Orientações para o Uso Público 

O acesso a esta Subzona será aberto à população em geral, aos 

pesquisadores cujas pesquisas se encontrem cadastradas e autorizadas e aos 

agentes da fiscalização. 

O uso público deve ser efetuado em horários previamente estabelecidos, 

sendo permanentemente monitorado de forma a possibilitar a produção de 

informações e estudos estatísticos destinados a aperfeiçoar o manejo e ajuste da 

capacidade de suporte da área. 

As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos 

recursos naturais e os visitantes, pesquisadores e agentes da fiscalização serão 

advertidos para não deixarem lixo nessa área. 

 

SZUE – 4 – Campo de Futebol da Duna   

Depressão interdunar cuja vegetação foi suprimida pela utilização tradicional 

para atividades esportivas pelas comunidades do Bairro Cidade Nova. O objetivo 

geral de manejo é compatibilizar as práticas tradicionais às necessidades de 

conservação ambiental da ZPA-1.  

 

Indicação de Usos/Atividades 

Compatibilização de utilização tradicional com as metas de preservação da 

Zona Primitiva na qual se incrusta o espaço dessa Subzona. 

 

Permitir 

Atividades esportivas, em horários programados, observando as limitações 

especificadas no quadro 6, utilizando acesso por trilha especial;  

Pesquisa científica,  

Iluminação de segurança que só poderá ser acionada em casos de 

emergência; 

Emissões sonoras, exclusivas do sistema de sonorização ambiente, 

limitadas conforme regulamento específico avaliado pela Comissão Técnica, durante 

o horário de funcionamento; 

Descarte de resíduos nos locais programados;  

Instalação de dispositivos para controle do uso, sinalização ambiental e 

orientações para o uso adequada da área; 
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Melhorias na trilha de acesso, destinadas à combater ou minimizar riscos de 

degradação ambiental. 

 

Quadro 6 – Limitação do número de usuários da SZUE-1 
Atividade Nº máximo de usuários Horário Regime de funcionamento da atividade 

 
Atividades 
esportivas 
monitoradas 

 
30 pessoas ao mesmo 
tempo; 
Pode permitir um 
evento anual, tipo 
campeonato, com o 
máximo de 70 pessoas 
ao mesmo tempo 

 
Do início do 
funcionamento às 
8:30; 
Das 16:00 às 
17:30 

 
Atividade realizada diariamente, sendo 
obrigatório o monitoramento; 
Para possibilitar a utilização por várias 
equipes, deve ser estabelecida uma 
agenda, organizando um sistema de 
rodízio 

 

 

Proibir 

Construção ou instalação de equipamentos não previstos no projeto de 

controle e fiscalização elaborado para a área;  

Lançamento de efluentes; 

Quaisquer tipos de vendas de alimentos ou outros artigos; 

Emissões sonoras que extrapolem o limite estabelecido em regulamento 

específico avaliado pela Comissão Técnica;  

Trânsito de veículos motorizados de qualquer porte; 

Práticas de deslizamento sobre as encostas das dunas, com ou sem 

equipamento apropriado ou adaptado; 

Acesso ao espaço fora dos horários programados; 

Visitação livre; 

Descarte ou manejo de resíduos fora dos pontos específicos de coleta;  

Uso de fontes sonoras e luminosas não programadas para a área; 

Porte e utilização de instrumentos geradores de fogo; 

Alimentação dos animais silvestres, exceto as autorizadas em pesquisa 

científica; 

Fomento da permanência de animais domésticos com atrativo de 

alimentação;  

Deslocamentos fora da trilha estruturada para acesso à área. 
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Metas Ambientais 

Compatibilizar o uso tradicional com as práticas de conservação ambiental 

da ZPA-1, observando a capacidade de suporte do ambiente natural; 

Cadastrar os usuários que desejam desenvolver as atividades esportivas na 

área, estabelecendo mecanismos de prévio agendamento das equipes e assistência; 

Proporcionar, a todos os usuários, acesso a informações básicas que 

orientem a adoção de uma conduta responsável durante a utilização da área; 

Instalar sistema de segurança e vigilância permanente e eficiente que 

permita o controle do uso público, observando os critérios de utilização controlada 

da área; 

Implantar mecanismos para controle permanente de acesso; 

Oferecer, por meio de sinalização indicativa, interpretativa ou visitação 

guiada oportunidade para o conhecimento das características e funcionalidades 

ecossistêmicas do patrimônio ambiental protegido, valorizando as especificidades 

locais, a história e as práticas tradicionais; 

Disponibilizar lixeiras em local adequado para evitar o lançamento de 

resíduos em locais indevidos. 

 

Estratégias de Manejo 

As atividades previstas devem levar o usuário a entender a filosofia e as 

práticas de conservação da natureza. 

Os resíduos sólidos gerados nos equipamentos disponíveis para uso público 

deverão ser acondicionados em local adequado, recolhidos periodicamente e 

depositado em local adequado, destinado para tal finalidade, utilizando técnicas que 

favoreçam a reciclagem e transportado pela concessionária que presta este serviço 

público para sua destinação final em aterro sanitário. 

Os equipamentos destinados ao controle de acesso e fiscalização do uso 

devem resultar em instalações leves, pré-fabricados e instalados em localizações 

previamente indicadas, resultando o mínimo impacto no ambiente natural.  

O número diário de visitantes deve ser controlado, monitorado e 

compatibilizado com a capacidade de suporte do ambiente, observando os requisitos 

de cadastramento e agendamento prévio. 
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•Em situações devidamente justificadas, ou caso as avaliações do programa 

de monitoramento recomendem, o acesso a área pode ser interrompido, até que se 

regularize a situação que deu origem à adoção dessa medida. 

 

Orientações para o Uso Público 

O acesso a esta Subzona será aberto à população em geral, priorizando a 

população residente no Bairro Cidade Nova, os pesquisadores cujas pesquisas se 

encontrem cadastradas e autorizadas e os agentes da fiscalização. 

O uso público deve ser efetuado em horários previamente estabelecidos, 

sendo permanentemente monitorado de forma a possibilitar a produção de 

informações e estudos estatísticos destinados a aperfeiçoar o manejo e ajuste da 

capacidade de suporte da área. 

As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos 

recursos naturais e os visitantes, pesquisadores e agentes da fiscalização serão 

advertidos para não deixarem lixo nessa área. 

 

4.3.3 Zona de Uso Especial 

Conceituação 

Esta zona é destinada aos portais de acesso e sede do Parque Municipal e 

a centralização dos serviços e do uso público.  

 

Caracterização 

Constitui-se equipamento administrativo e de uso público, abrangendo 

guaritas, estacionamentos, praças e centro de visitação, oficinas de manutenção e 

outros, devendo ter suas utilizações controladas, de forma a não conflitarem com o 

caráter natural do Parque e das demais áreas protegidas incidentes na ZPA-1, 

localizando-se na periferia da Unidade de Conservação. O objetivo geral de manejo 

é fornecer as estruturas e serviços necessários à administração e controle do uso 

público do Parque Municipal e demais Zonas da ZPA-1, minimizando o impacto da 

implantação das estruturas ou os efeitos das obras no ambiente natural. 
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Indicação de Usos/Atividades 

Instalação de infra-estrutura destinada à administração e suporte das 

atividades previstas no Plano de Manejo da Unidade de Conservação Parque  

Natural Municipal Dom Nivaldo Monte e ZPA-1. 

 

Permitir 

Pesquisa científica; 

Educação ambiental;  

Funcionamento diurno, com horário definido em Portaria, contemplando: 

visitação livre, lazer contemplativo, atividades culturais, práticas esportivas 

programadas utilizando os equipamentos de apoio disponibilizados na Zona de Uso 

Especial, observando as limitações de nº de usuários especificadas no quadro 7;  

Realização de eventos noturnos extraordinários de utilidade pública, 

seguindo programação anual previamente aprovada por comissão técnica 

especializada, aprovada pela instância de gestão participativa; 

Fiscalização permanente; 

Emissões sonoras, exclusivas do sistema de sonorização ambiente, 

limitadas conforme regulamento específico avaliado pela Comissão Técnica, durante 

o horário de funcionamento e outras oriundas de eventos previstos na programação 

cultural; 

Iluminação externa intensa em horários controlados, admitindo-se a 

permanência de iluminação de segurança, de baixo impacto, após o término do 

horário de funcionamento; 

Trânsito de veículos motorizados de pequeno porte, observando velocidade 

máxima de 20 km/h, exclusivo para as ações de fiscalização e manutenção do 

Parque; 

Estacionamento de veículos nos locais projetados para esta finalidade. 
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Quadro 7 – Limitação do número de usuários da ZUE 
Atividade Horário Regime de funcionamento 

 
Atividades educativas e 
culturais desenvolvidas no 
auditório; 
 
Atividades educativas 
desenvolvidas na Biblioteca; 
 
Uso livre da praça/Foyer; 
 
Visitação do Memorial - 
Torre 

 
Durante os horários 
de funcionamento 
diário 

 
Funcionamento diurno 
 
 
 
Funcionamento diurno 
 
 
Funcionamento diurno 
 
Controle de acesso para visitação do 
Memorial, distribuída em 8 grupos por turno, 
com horários estabelecidos em programação 
prévia, observando ordem de chegada 

* O número máximo de usuários para uso da praça pode ser extrapolado em eventos especiais, 
observando orientação da comissão técnica. Os eventos especiais devem ser previstos na 
programação anual do Parque. 

 

 

Proibir 

Uso de buzinas; 

Quaisquer tipos de vendas de alimentos ou outros artigos fora dos espaços 

programados para esta finalidade, excetuando-se aquelas previstas em eventos 

específicos como: feiras, exposições, etc; 

Infiltração de efluente no solo; 

Manejo e deposição de resíduos fora dos locais programados para essa 

finalidade; 

Acesso de animais domésticos; 

Alimentação de animais silvestres, exceto as previstas em pesquisas 

científicas; 

Fomento da permanência de animais domésticos com atrativo de 

alimentação; 

Instalação de dispositivos de publicidade que interfiram, mesmo que 

parcialmente, a visualização da paisagem das áreas protegidas. 

 

Metas Ambientais 

Promover o Uso Público compatível com a capacidade de suporte da infra-

estrutura disponível; 

Proporcionar, a todos os usuários cadastrados, instruções prévias para uma 

correta utilização do espaço; 
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Proporcionar, a todos os usuários eventuais, acesso a informações básicas 

que orientem a adoção de uma conduta responsável durante sua permanência no 

espaço; 

Instalar sistema de segurança permanente e eficiente que permita o controle 

do uso público sem prejuízo da privacidade, individualidade e conforto dos usuários; 

Implantar mecanismos para controle de acesso, diferenciando o público 

usuário nas classes de cadastrado e eventual; 

Oferecer, por meio de sinalização indicativa, interpretativa, visitação guiada, 

informações sensitivas, materiais didáticos, etc, para os diferentes perfis e condições 

físicas do público usuário, oportunizando o conhecimento da biodiversidade, 

características e funcionalidades ecossistêmicas do patrimônio ambiental protegido, 

valorizando as especificidades locais, a história e as práticas tradicionais; 

Disponibilizar lixeiras para evitar o lançamento de resíduos em locais 

indevidos. 

 

Estratégias de Manejo 

As atividades previstas devem levar o visitante a entender a filosofia e as 

práticas de conservação da natureza. 

Todas as construções e reformas deverão estar harmonicamente integradas 

com o meio ambiente. 

Os materiais para a construção ou a reforma de quaisquer infra-estruturas 

não poderão ser retirados dos recursos naturais da área. 

Os esgotos dos sanitários instalados na Zona deverão ser destinados à rede 

coletora do sistema público, não podendo ser infiltrados no solo do Parque ou em 

outras áreas da ZPA-1. 

 Os resíduos sólidos gerados nos equipamentos disponíveis para uso 

público deverão ser acondicionados em local adequado, recolhidos periodicamente e 

depositado em local destinado para tal finalidade, utilizando técnicas que favoreçam 

a reciclagem e transportado pela concessionária que presta este serviço público 

para sua destinação final em aterro sanitário. 

O número diário de visitantes deve ser compatibilizado com a capacidade 

de suporte da infra-estrutura disponibilizada para uso público do Parque Municipal  

A fiscalização será permanente nesta zona. 
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Em situações devidamente justificadas, ou caso as avaliações do programa 

de monitoramento recomendem, o acesso a Subzona pode ser interrompido, até que 

se regularize a situação que deu origem à adoção dessa medida. 

 

Orientações para o Uso Público 

O acesso a esta Zona será aberto à população em geral.  

O uso público deve ser permanentemente monitorado de forma a possibilitar 

a produção de informações e estudos estatísticos destinados a aperfeiçoar o manejo 

e ajuste da capacidade de suporte da Subzona. 

As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos 

recursos naturais e os visitantes, pesquisadores e agentes da fiscalização serão 

advertidos para não deixarem lixo nessa área. 

 

4.3.4 Zona de Uso Conflitante - ZUC 

Conceituação 

Constituída por espaços localizados na Zona de Conservação, SZ1, cujos 

atributos naturais foram significativamente desconfigurados, em decorrência de usos 

e atividades instalados antes da criação ou regulamentação da referida Zona de 

Proteção Ambiental, apresentando dificuldades para a restauração das condições de 

conservação das áreas protegidas que integram a SZ1 ou, por situação oposta, 

caracterizada pela existência de espaços que, mesmo localizados na Zona de Uso 

Restrito (SZ2), apresentam elevado grau de conservação dos atributos naturais e 

desempenho de serviços ambientais, situados em áreas cujas especificações de uso 

estabelecidas pela legislação em vigor desrespeitam as previsões de conservação e 

preservação estabelecidas pela legislação federal, estadual e municipal.  

Seu objetivo de manejo é contemporizar a situação existente, 

estabelecendo procedimentos que ampliem as estratégias de conservação dos 

atributos naturais e minimizem os impactos indesejáveis da urbanização. 

 

Caracterização 

Para efeito de manejo, a Zona de Conflito foi subdividida nas seguintes 

subzonas: 

SZUC 1 – áreas urbanizadas que integram espaços dos Bairros de Cidade 

Nova, Guarapes e Planalto situados na porção noroeste do território da ZPA-1, cujo 
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objetivo de manejo é reconhecer essas urbanizações como de interesse social, 

tornando possível o ajustamento da regulamentação de uso, bem como o controle 

de suas expansões sobre as áreas protegidas da Zona de Proteção Ambiental, 

aplicando-se os procedimentos previstos no Plano Diretor Lei n. 082/2007.  

 

Indicação de Usos/Atividades 

Urbanização de baixo impacto com múltiplos usos, com gabarito limitado a 

altura de 7,5 m a partir de nível natural do terreno, obedecendo as prescrições 

estabelecidas no quadro 8. 

 

Permitir 

Melhoramentos urbanísticos com instalação de infra-estrutura de suporte 

aos usos instalados; 

Construções destinadas aos usos residenciais e não residenciais com 

controle de impactos indesejáveis sobre as áreas de preservação ambiental; 

Construção ou instalação de elementos que controlem o avanço da 

urbanização sobre as áreas protegidas da ZPA-1; 

Instalações de fontes de iluminação observando critérios destinados a 

minimizar os impactos indesejáveis para a preservação do patrimônio natural 

existente na ZPA-1. 

 

Proibir 

Construções ou instalações de usos que promovam impactos indesejáveis 

ou causem riscos de degradação das Zonas protegidas da ZPA-1; 

Queimada de resíduos ou quaisquer outros materiais que possam 

representar riscos de incêndio para as áreas protegidas da ZPA-1; 

Deposição ou acúmulo de resíduos que promovam proliferação de insetos, 

roedores ou outros animais que possam causar riscos à flora e fauna das áreas 

protegidas da ZPA-1; 

Instalação de dispositivos de publicidade que interfiram, mesmo que 

parcialmente, a visualização da paisagem das áreas protegidas. 
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Quadro 8 
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Metas Ambientais 

Compatibilizar o uso do solo existente com as premissas de conservação 

ambiental, adotando mecanismos que proporcionem o funcionamento da área como 

um elemento para o amortecimento dos impactos e conflitos com as áreas 

urbanizadas do entorno; 

Promover a educação ambiental e a consciência ecológica da população 

residente, capacitando-a a interagir positivamente para a conservação ambiental da 

ZPA-1; 

Promover orientações para a revisão da delimitação de incorporação dos 

espaços urbanizados às zonas urbanísticas situadas no entorno.  

 

Estratégias de Manejo 

Promover o levantamento rigoroso para ajustar a delimitação da Zona; 

Elaborar programa de melhoramentos urbanísticos, incluindo o 

planejamento de elementos que assegurem o controle de acessibilidade e ocupação 

irregular das áreas que integram a Zona Primitiva da ZPA-1; 

Elaborar programa de educação ambiental e campanhas sistemáticas de 

conscientização para a conservação ambiental da ZPA-1, envolvendo a população 

residente nesta Sub-Zona, realizando oficinas e reuniões que se destinarão à 

formulação de pactos cooperativos para integração da população nas atividades de 

uso público prevista para a ZPA-1, bem como para a definição dos condicionantes 

de uso e utilização do solo em cada Subzona. 

 

SZUC 2 – Área urbanizada com equipamentos institucionais localizados no 

Bairro do Pitimbu, situada na porção noroeste do território da SZ1 “B” da ZPA-1, cujo 

objetivo de manejo é reconhecer essas urbanizações como de interesse público, 

tornando possível o ajustamento da regulamentação de uso, bem como o controle 

de suas expansões sobre as áreas protegidas da Zona de Proteção Ambiental.  

 

Indicação de Usos/Atividades 

Urbanização com usos institucionais de baixo impacto, observando as 

prescrições urbanísticas previstas no quadro 8. 
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Permitir 

Melhoramentos urbanísticos com instalação de infra-estrutura de suporte 

aos usos instalados, especialmente no que diz respeito ao esgotamento sanitário; 

Construções destinadas aos usos institucionais com controle de impactos 

indesejáveis sobre as áreas de preservação ambiental; 

Instalações de fontes de iluminação e sonoras, observando critérios 

destinados a minimizar os impactos indesejáveis para a preservação do patrimônio 

natural existente na ZPA-1; 

Intervenções destinadas à recuperação ou restauração de atributos ou 

dinâmicas naturais degredadas, especialmente aquelas que visam a recuperação da 

vegetação, a mitigação de problemas de drenagem, processos erosivos e 

movimentação de sedimentos; 

Instalação de vias para trânsito de veículos ou uso de pedestres que visem 

a adequação do sistema viário às premissas de conservação ambiental, bem como 

contribuir para o controle da acessibilidade à área, observando o plano de 

reordenamento viário elaborado para a área. 

 

Proibir 

Construções ou instalações de usos não permitidos ou que promovam 

impactos indesejáveis ou causem riscos de degradação das Zonas Protegidas da 

ZPA-1; 

Queimada de resíduos ou quaisquer outros materiais que possam 

representar riscos de incêndio para as áreas protegidas da ZPA-1; 

Deposição ou acúmulo de resíduos que promovam proliferação de insetos, 

roedores ou outros animais que possam causar riscos à flora e fauna das áreas 

protegidas da ZPA-1; 

Infiltração de efluentes no solo; 

Instalação de dispositivos de publicidade que interfiram, mesmo que 

parcialmente, a visualização da paisagem das áreas protegidas. 

 

Metas Ambientais 

Compatibilizar o uso do solo existente com as premissas de conservação 

ambiental, adotando mecanismos que proporcionem o funcionamento da área como 



 

 

70

um elemento para o amortecimento dos impactos e conflitos com as áreas 

urbanizadas do entorno; 

Promover a educação ambiental e a consciência ecológica dos usuários da 

área, capacitando-os a interagir positivamente para a conservação ambiental da 

ZPA-1; 

Promover orientações para a revisão da delimitação de incorporação dos 

espaços urbanizados às zonas urbanísticas situadas no entorno.  

 

Estratégias de Manejo 

Promover o levantamento rigoroso para ajustar a delimitação da Zona; 

Elaborar programa de melhoramentos urbanísticos, incluindo o 

planejamento de elementos que assegurem o controle de acessibilidade e ocupação 

irregular da área; 

Deve ser priorizada a instalação de sistema público de coleta de efluentes e 

estabelecido regulamento impedindo a instalação de novas edificações, até que seja 

implantada a infra-estrutura de saneamento ambiental para compatibilizar o uso e 

ocupação do solo à capacidade de suporte ambiental da área; 

Elaborar projeto de reordenamento urbanístico a ser incorporado em Plano 

Setorial a ser prioritariamente implementado nos bairros de incidência da ZPA-1; 

Elaborar programa de educação ambiental e campanhas sistemáticas de 

conscientização para a conservação ambiental da ZPA-1, envolvendo os 

proprietários do solo e a população residente no entorno, realizando oficinas e 

reuniões que se destinarão à formulação de pactos cooperativos para integração da 

população nas atividades de uso público prevista para a ZPA-1, bem como para a 

definição dos condicionantes de uso e utilização do solo em cada Subzona. 

 

SZUC 3 - Compreende os espaços naturais encravados na área urbanizada 

da SZ2 da ZPA-1, incluído os fundos de vale revestidos ou não por vegetação 

primitiva e as dunas total ou parcialmente cobertas com vegetação natural. A função 

desses fragmentos, como ressaltado no Diagnóstico, é manter a infiltração natural 

das águas, a circulação dos ventos e amenização climática da área urbana e 

favorecer o deslocamento da fauna e da flora, possibilitando a conectividade com 

outras áreas protegidas ou outros fragmentos naturais ou paisagísticos que 

proporcionem a formação de corredores ecológicos.  
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Além dessa função primordial, as depressões são locais de convergência 

natural das águas pluviais, sendo essenciais para permitir a expansão urbana na 

Subzona de Urbanização Controlada sem provocar enchentes ou acumulações de 

águas em locais impróprios, desde que a drenagem seja executada a contento.  

 

Característica 

Formada por áreas deprimidas e fragmentos de dunas com ou sem 

cobertura vegetal nativa, com dimensões variadas, encravadas na área urbanizada 

da SZ2 da ZPA-1 

 

Indicação de Usos/Atividades 

Usos e atividades compatíveis com a preservação permanente e 

recuperação dos atributos naturais, obedecendo as prescrições urbanísticas 

definidas no quadro 9. 

 

Permitir 

Captação de águas pluviais, observando projetos devidamente licenciados; 

Permanência de ocupações instaladas, antes da instituição da 

regulamentação da Subzona, cabendo a aplicação de restrições indicadas em 

Termos de Ajustamento de Conduta, podendo ser exigida, caso se avalie pertinente, 

compensação ambiental; 

Pesquisa científica;  

Atividades de recuperação, orientada por planos cadastrados e autorizados; 

Atividades de fiscalização, controle de usos indevidos e monitoramento 

ambiental; 

Visitação restrita à educação ambiental controlada e monitorada. 
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Quadro 9 
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Proibir 

Edificações ou qualquer forma de utilização do solo que implique em 

devastação da vegetação nativa; 

Deposição de lixo e aterros de qualquer natureza; 

Lançamento de efluente urbano e industrial;  

Retirada de areia; 

Corte e desmatamento da vegetação natural; 

Parcelamento do solo e construção de novas edificações; 

Qualquer tipo de cultivo; 

Abertura de vias e acessos para pedestres não previstos em Plano de 

reordenamento urbanístico; 

Tráfego de veículos; 

Criação de animais domésticos; 

Captura de vegetais e animais silvestres, exceto as autorizadas para 

finalidades de estudo científico; 

Instalação de dispositivos de publicidade que interfiram, mesmo que 

parcialmente, a visualização da paisagem das áreas protegidas, sendo permitido 

apenas mensagens institucionais de interesse público e sem fins lucrativos, em 

locais previstos no projeto de sinalização, devendo estas serem licenciadas 

previamente pelo órgão ambiental municipal. 

 

Metas Ambientais 

Conservação da paisagem e ecossistemas naturais; 

Incorporação das Sub-Zonas ao Patrimônio Público para institucionalização 

de Corredor ecológico associado à Unidade de Conservação de Proteção Integral e 

Zona Primitiva da ZPA-1; 

Aquisição da área para o patrimônio público ou fomento da implementação 

das orientações e limitações de manejo pelo titular da propriedade; 

Reflorestamento com espécies nativas, em encostas e fundos de corredores 

onde a vegetação foi devastada por queimadas, derrubada ou outros processos; 

Recuperação e controle de processos erosivos decorrentes de intervenções 

antrópicas ou de outros processos considerados indesejáveis para o equilíbrio 

ambiental das áreas; 
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Cercamento e instalação de barreiras e equipamentos que favoreçam o 

controle de invasões e acessos indesejáveis de pessoas e animais domésticos, 

Interpretação dos atributos desta zona através de folhetos e/ou recursos 

indiretos oferecidos no centro de visitantes do Parque Municipal ou outros 

disponibilizados pelos planos de educação ambiental, comunicação e divulgação; 

Desenvolvimento de pesquisas científicas visando o conhecimento e a 

sustentabilidade dos ecossistemas locais. 

 

Estratégias de Manejo 

Devem ser efetuados levantamentos específicos para ajustamento da 

delimitação das áreas incorporadas nesta Subzona. 

Devem ser elaborados estudos destinados à promoção de ajustes 

urbanísticos a serem incorporados em Planos Setoriais que contemplem os bairros 

de incidência da ZPA-1. 

Deve ser promovida, em curto prazo, a aplicação dos instrumentos 

urbanísticos previstos no Plano Diretor, destinados a facilitar a aquisição da área 

para o patrimônio público ou fomentar a implementação das orientações e limitações 

de manejo pelo titular da propriedade, devendo ser aplicados, em curto prazo, os 

instrumentos de Preempção, Transferência do Potencial Construtivo com 

transferência de titularidade e Desapropriação Compulsória com pagamento de 

títulos da dívida pública ou Desapropriação por Interesse Público. 

Devem ser elaborados e implementados Planos de Restauração e 

Recuperação abrangendo trilhas, áreas queimadas, clareiras desmatadas, locais de 

deposição de aterros clandestinos, contenção de processos erosivos, retirada ou 

controle de vegetação exótica, etc. 

Os Planos de Restauração e Recuperação deverão priorizar os processos 

de regeneração natural das áreas degradadas. 

A restauração induzida só poderá ser realizada com base em projeto 

devidamente autorizado e monitorado. 

Na restauração induzida somente poderão ser usadas espécies nativas. 

Os planos de recuperação devem prever o monitoramento sistemático para 

avaliar a concorrência das espécies exóticas com as espécies nativas, bem como 

para conter a ampliação de seu povoamento, devendo avaliar a interação das 

espécies exóticas da flora com a sustentabilidade da fauna silvestre.  



 

 

75

Os trabalhos de restauração ou recuperação natural ou induzida deverão 

ser interpretados para conhecimento do público no Centro de Visitantes do Parque 

Municipal ou no Canteiro de Reprodução de Mudas.  

As pesquisas sobre os processos de regeneração natural deverão ser 

incentivadas. 

 

Orientações para o Uso Público 

O acesso a esta Zona deve ser restrito aos agentes da fiscalização 

preventiva, aos pesquisadores cujas pesquisas se encontrem cadastradas e 

autorizadas, aos agentes responsáveis pela execução dos planos de recuperação. 

O uso público destinado à pesquisa, monitoramento, recuperação 

ambiental, educação ambiental e visitação pública só poderá ser permitido após a 

implantação de medidas preventivas, devidamente amparada por mecanismos 

jurídicos que tratem das questões de titularidade dos imóveis, podendo ser 

gerenciado pelo setor público ou pela iniciativa privada. 

O uso público das Subzonas não poderá comprometer a integridade dos 

recursos naturais e os agentes da fiscalização, pesquisadores e visitantes serão 

advertidos para não deixarem lixo nessas áreas. 

As atividades de visitação pública poderão ser periodicamente ou 

completamente suspensas, caso os indicadores de monitoramento acusem 

evidências de impactos indesejáveis. 

 

4.3.5 Zona de Urbanização Controlada  

Conceituação 

Compreende a parte urbanizada e em processo de urbanização da ZPA-1, 

incidentes na SZ1 “A” e na SZ2, onde estão presentes os arruamentos, demais 

benfeitorias urbanas e edificações com predomínio do uso residencial. O objetivo de 

manejo dessa Zona é compatibilizar as mesmas restrições impostas pela Lei 

n°4.664 que regulamentou a ZPA-1 às metas de conservação das áreas destinadas 

à preservação dos atributos naturais que motivou a proteção ambiental da ZPA-1, 

considerando-se que todo o espaço que compõe a ZPA-1 tem função ambiental 

importante para a Cidade do Natal e que, dessa forma, a Subzona de Uso Restrito 

funciona como uma “zona de amortecimento” para a garantia da permanência dos 
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processos ecológicos, funções e serviços ambiental potencializados com a 

conservação ambiental.  

 

Caracterização 

Corresponde aos espaços urbanizados, em processo de consolidação 

incluídos no território da SZ2 da ZPA-1 e aos espaços em processo de ocupação 

situados na unidade geomorfológica denominada de tabuleiro localizado na SZ1 “A”, 

adjacente à Av. da Integração que delimita a referida Zona de Proteção Ambiental 

com o Bairro de Candelária. 

 

Indicação de Usos/Atividades 

Urbanização de baixo impacto com múltiplos usos, obedecendo as 

prescrições urbanísticas especificadas no quadro 10. 

 

Permitir 

Construções de pequeno porte para usos residenciais e não residenciais, 

obedecendo as restrições estabelecidas na Lei n° 4.664 de 1995, que regulamentou, 

preliminarmente, a SZ-2 - Subzona de Uso Restrito da ZPA-1, servidas por rede 

pública de esgotamento sanitário; 

Instalação de equipamentos de infra-estrutura e serviço público destinados a 

proporcionar uma capacidade de suporte compatível com os usos permitidos. 

 

Proibir 

Edificações que ultrapassem os condicionantes de uso e ocupação do solo 

definido na Lei n° 4.664 de 1995; 

Deposição de lixo; 

Execução de aterros de qualquer espécie e movimentos de terra, para 

quaisquer finalidades, que não estejam devidamente programados, explicitados e 

dimensionados nos projetos licenciados na Zona;  

Lançamento ou descarte de despejo de efluente urbano e industrial sob 

qualquer condição, exceto o esgoto das construções já instaladas até que seja 

implantada a rede pública de esgoto;  

Instalação de usos e desenvolvimento de atividades que apresentem riscos, 

em qualquer grau, de contaminação química do solo e sub-solo. 
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Quadro 10 
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Metas Ambientais 

Promover o uso adequado do solo, compatibilizando-o aos condicionantes 

que asseguram a minimização de impactos sobre as áreas protegidas da ZPA-1, 

tornando a área em uma área de amortecimento dos efeitos da urbanização sobre 

as áreas protegidas da referida Zona; 

Resolução dos usos conflitantes, mediante a instituição de Termos de 

Ajustamento de Conduta; 

Educação Ambiental da população residente; 

Aperfeiçoamento do sistema de coleta de lixo, priorizando as alternativas de 

coleta seletiva mais adequadas para a área; 

Pesquisas científicas visando o conhecimento e a sustentabilidade dos 

ecossistemas que integram a ZPA-1. 

 

Estratégias de Manejo 

Devem ser efetuados levantamentos específicos para ajustamento da 

delimitação das áreas incorporadas nesta Zona; 

Devem ser elaborados estudos destinados à promoção de ajustes 

urbanísticos a serem incorporados em Planos Setoriais que contemplem os bairros 

de incidência da ZPA-1; 

Deve ser priorizada a instalação de sistema público de coleta de efluentes e 

estabelecido regulamento impedindo a instalação de novas edificações, até que seja 

implantada a infra-estrutura de saneamento ambiental para compatibilizar o uso e 

ocupação do solo à capacidade de suporte ambiental da área; 

Devem ser promovidos estudos que avaliem a necessidade de instituição de 

condicionantes para controle de gabarito, em função das especificidades das 

condições de vulnerabilidade e serviços ambientais associados às áreas protegidas, 

localizadas em seu entorno, proibindo-se a verticalização, até que os indicadores de 

impacto ambiental dessa variável sejam avaliados;  

Devem ser elaborados e implementados Planos de Restauração e 

Recuperação abrangendo o ordenamento viário, garantindo o acesso dos lotes e 

glebas passíveis de ocupação;  

Deve-se priorizar a utilização de espécies nativas no ajardinamento público 

e privado, fortalecendo a formação dos corredores ecológicos previstos na ZPA-1. 

Os trabalhos de restauração ou recuperação natural ou induzida deverão ser 
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interpretados para conhecimento do público no Centro de Visitantes do Parque 

Municipal ou no Canteiro de Reprodução de Mudas.  

 

4.3.6 Zona Intangível 

Estudos específicos podem identificar, no futuro, a necessidade de 

delimitação de Zona Intangível, abrangendo espaços onde a primitividade da 

natureza permanece o mais preservada possível, não se tolerando quaisquer 

alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação.  

A Zona Intangível se destina a funcionar como matriz de repovoamento de 

outras zonas onde já são permitidas atividades humanas regulamentadas. Esta zona 

é dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos recursos genéticos e ao 

monitoramento ambiental. O objetivo básico do manejo é a preservação, garantindo 

a evolução natural, não sendo permitida a visitação a qualquer título. 

Atividades admitidas: limitadas à pesquisa, ao monitoramento e à 

fiscalização, exercidas somente em casos especiais. A pesquisa ocorrerá 

exclusivamente com fins científicos, desde que não possa ser realizada em outras 

zonas e a fiscalização será eventual, em caso de necessidade de proteção da zona, 

contra caçadores, fogo e outras formas de degradação ambiental. 

As atividades admitidas não poderão comprometer a integridade dos 

recursos naturais, não sendo permitidos quaisquer instalações de infra-estrutura e 

deslocamentos em veículos motorizados. 

A descrição dos perímetros da SZUC-1, SZUC-2 e SZUC-3, encontram-se 

no Anexo 2. 
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5 ZONEAMENTO DO ENTORNO 

Durante a realização do Diagnóstico Ambiental foi possível identificar 

algumas áreas contíguas à ZPA-1 que ainda mantém características primitivas ou 

que podem, por meio de estratégias específicas de manejo, serem incorporadas aos 

objetivos de preservação do patrimônio ambiental, especialmente no que diz 

respeito á conservação, para as gerações futuras, dos recursos naturais de flora e 

fauna. 

A intensa fragmentação dos espaços naturais tem concorrido para os 

grandes esforços de criação de unidades de conservação. A manutenção desses 

fragmentos, entretanto, não é garantia da preservação duradoura dos ecossistemas 

que representam. Muitas espécies, sobretudo os animais de maior porte e as 

espécies sociais, exigem grandes espaços para a sustentabilidade de suas 

populações. Além disso, muitos pássaros, mamíferos e insetos não atravessam nem 

mesmo faixas estreitas de ambiente aberto ou construído, mantendo, assim suas 

populações isoladas nos fragmentos (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). Na maior 

parte das vezes esses organismos exercem funções vitais para a estabilidade dos 

ecossistemas e sua eliminação pode, a longo prazo, significar o desequilíbrio da teia 

trófica e o comprometimento da estabilidade de todo o ecossistema (BEGON, 2006), 

colocando em risco todos os esforços direcionados para a sua preservação. Ao se 

objetivar a sustentabilidade duradoura dos ecossistemas e de seus serviços, é 

necessário garantir a sustentabilidade das populações das espécies que o 

compõem, o que na maior parte dos fragmentos não está garantido. Nessa 

perspectiva, a implantação de corredores ecológicos, espaços naturais e semi-

naturais de ligação entre fragmentos, é a estratégia mais difundida para promover a 

sobrevivência das espécies e, por conseguinte, dos ecossistemas dos quais fazem 

parte. Através dos corredores ecológicos é possível restabelecer o fluxo de 

organismos entre os diversos fragmentos, ampliando a possibilidade de 

repovoamentos espontâneos e da manutenção do equilíbrio da teia trófica (BRITO, 

2006). 

A situação acima descrita aplica-se também a ZPA-1, exigindo estudos de 

ecologia de paisagem (METZGER, 2001) no sentido de integrar esse importante 

fragmento de espaço natural aos demais fragmentos existentes no município. Uma 

análise preliminar dos espaços naturais e suas possíveis conexões é apresentada 

no Mapa 6 (Anexo 3) .   
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Ressalta-se que tais fragmentos especiais abrangem áreas públicas e áreas 

privadas que devem ser articuladas para atuarem com a função de conservação dos 

recursos naturais com a finalidade de conectar a ZPA-1, às demais ZPA’s da 

Cidade. 

Diante do exposto, as áreas sugeridas para viabilizar a instauração de 

Corredores Ecológicos integrando a ZPA-1 a outras Zonas de Proteção Ambiental, 

encontram-se indicadas no Mapa 6 (Anexo 3), compreendendo:  

Corredor Ecológico 1 – corresponde á área de tabuleiro costeiro situada 

entre o limite da ZPA-1 e ZPA-3 (Rio Pitimbu). 

Corredor Ecológico 2 – corresponde ao conjunto de dunas da ZPA 

interligando a ZPA-1 e ZPA-8 (Rio Potengi). 

Corredor Ecológico 3 – compreende os espaços que abrigam o Campus 

Universitário e o Batalhão de Engenharia, parte do conjunto Potilândia, Machadão, 

Centro Administrativo do Estado, parte do Alto da Candelária até chegar a ZPA-1, 

interligando-a com o Parque das Dunas. 

Corredor Ecológico 4 – compreende fragmentos de dunas, vazios urbanos 

vegetados e corredores viários que possibilitam a integração da ZPA-1 com a ZPA-5 

(Lagoinha), estendendo-se à ZPA-6 (Morro do Careca). 

A delimitação exata dos corredores ecológicos, bem como as orientações 

que subsidiarão os ajustes de parâmetros de uso e ocupação do solo devem ser 

efetuadas com base em estudos específicos, recomendando-se um prazo de doze 

meses para a finalização desses estudos que devem ser encaminhados para 

apreciação da instância de gestão participativa encarregada de acompanhar a 

implementação do Plano de Manejo. 
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Mapa 6 – Integração com o entorno da ZPA-1 (Anexo 3). 
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6 PROGRAMAS DE MANEJO E DESENVOLVIMENTO 

 

6.1 Considerações Iniciais 

As proposições do Plano de Manejo foram fundamentadas nas informações 

levantadas durante o Diagnóstico Ambiental da ZPA-1. Conhecendo-se as 

características da área e os anseios e interesses da sociedade, foi possível 

estabelecer as ações de manejo que necessitam ser sistematizadas por meio de 

Programas e Sub-Programas de Manejo que incorporam um rol de atuações 

destinadas a tornar viável o cumprimento dos objetivos da ZPA-1.  

A implementação das diretrizes destinadas ao planejamento e manejo de 

uma Zona de Proteção Ambiental se apóia na organização das ações gerenciais 

internas e externas, por meio de programas temáticos de manejo. Os programas 

temáticos de manejo devem contemplar um escopo mínimo de atuações, 

estruturadas em uma matriz lógica que permite o início de um processo contínuo de 

planejamento, estabelecendo procedimentos claros e flexíveis, compatíveis com os 

recursos institucionais, sociais e financeiros, adequados à complexidade da questão 

ambiental da área estudada.  

Para atender o Termo de Referência fornecido pela SEMURB, esta fase do 

estudo se dedicou a apresentar uma proposta estruturada de programas de manejo 

que garantam que os objetivos de proteção e conservação do patrimônio ambiental 

da ZPA-1 sejam atingidos, tendo como referência as informações do Diagnóstico, a 

avaliação dos conflitos e Zoneamento Ambiental, bem como, a inserção de Unidade 

de Conservação da categoria Parque em parte de seu território. 

Objetivando orientar a elaboração de planos de manejo para unidades de 

conservação de uso sustentável, o Roteiro Metodológico para Gestão de Área de 

Proteção Ambiental, editado pelo IBAMA (2001), propõe a estruturação do 

planejamento baseado em ações gerenciais, articuladas pelos Programas de 

Conhecimento, de Gestão Ambiental e de Gestão Institucional. Considerando a 

transversalidade das temáticas de educação ambiental e capacitação dos agentes 

que atuam no planejamento e gestão ambiental e urbana da Cidade, recomenda que 

essas temáticas sejam incorporadas aos diversos sub-programas. 

Por outro lado, a metodologia sugerida para orientar o planejamento de 

unidades de conservação de proteção integral, o Roteiro Metodológico de 

Planejamento de Parque, Reserva Biológica e Estação Ecológica (IBAMA, 2002), 
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propõe a organização das ações gerenciais agrupadas em: ações gerenciais gerais, 

ações gerenciais de abrangência interna e ações gerenciais de abrangência externa, 

desenvolvidas por meio de programas temáticos que abordam: a proteção e manejo; 

a pesquisa e monitoramento; a visitação e uso público; a operacionalização interna e 

externa e alternativas de desenvolvimento e conscientização ambiental.  

Considerando que este estudo se dedica ao planejamento de uma ZPA, 

abrangendo a gestão da proteção ambiental em terras de propriedade pública e 

privada e não apenas na Unidade de Conservação da categoria Parque, abrigada na 

referida Zona de Proteção Ambiental, avaliou-se que a estruturação das ações 

gerenciais de manejo, organizadas segundo a classificação sugerida pelo Roteiro 

Metodológico para Gestão de Área de Proteção Ambiental, apresenta-se mais 

adequada para o caso em estudo. 

Dessa forma, tendo em vista estabelecer as ações estruturantes e 

específicas, orientativas do planejamento e gestão da ZPA-1, considerando a 

situação fundiária da área e a necessidade de proteção da biodiversidade e demais 

atributos e recursos naturais que esta detém, propõe-se que o Programa de Manejo, 

concebido para orientar seu desenvolvimento, seja organizado adotando uma 

formatação mais abrangente e harmonizada com modelos de gestão compatíveis 

com as categorias de proteção de uso sustentável. Partindo dessa concepção, 

optou-se por estruturar as ações gerenciais de manejo contemplando os seguintes 

campos temáticos: conhecimento, gestão ambiental e gestão institucional, 

distribuindo, nos respectivos subprogramas, as ações estratégicas, conforme elucida 

o Quadro 11, que associadas asseguram o alcance dos objetivos de proteção e 

conservação do patrimônio ambiental da ZPA-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85

Quadro 11 - Programas e Subprogramas constituintes do Plano de Manejo da 
Zona de Proteção Ambiental (ZPA-1) 

PROGRAMAS DE MANEJO SUBPROGRAMAS 

Programa de Conhecimento Subprograma de Estudos e Pesquisas 

Subprograma de Monitoramento Ambiental 

Programa de Gestão Ambiental Subprograma de Administração 

Subprograma de Infra-estruturação Urbana 

Subprograma de Integração 

Subprograma de Recuperação Ambiental 

Programa de Gestão Institucional Subprograma de Gestão Compartilhada 

Subprograma de Cooperação Institucional 

Subprograma de Aperfeiçoamento Normativo  

 

 

6.2 Programa de Conhecimento 

O Programa de Conhecimento visa obter e ampliar o conhecimento sobre as 

dinâmicas biorregionais, de modo a proteger e recuperar as condições de 

conservação e respectivos serviços e funções ambientais primordiais de seus 

componentes, como, também, sobre as dinâmicas socioeconômicas e conteúdos 

representativos da cultura e dos valores simbólicos das comunidades e agentes que 

residem e interagem nas dinâmicas sociais verificadas no espaço estudado, para 

capacitá-los a trabalharem, juntos, novas bases para o desenvolvimento 

microrregional, a partir da reflexão sobre os problemas advindos do uso desregrado 

e insustentável dos recursos naturais, possibilitando a elaboração de acordos 

voltados a proteger e conservar os recursos que interessam e influem no bem-estar 

e qualidade de vida de todos. Objetiva, também, por meio de ações sistemáticas, 

gerar e monitorar parâmetros e indicadores que informem, periodicamente, as 

condições do estado de conservação ambiental e a mensuração da magnitude dos 

impactos decorrentes das diferentes atividades praticadas no interior e entorno do 

espaço alvo do estudo, com vistas ao contínuo aperfeiçoamento dos mecanismos 

que possibilitem atingir os objetivos e metas ambientais idealizados como cenário 

desejado. 

Conforme apresentado anteriormente, o Programa de Conhecimento 

abrange os subprogramas de estudos e pesquisas e monitoramento ambiental, cujas 

diretrizes e ações estratégicas seguem detalhadas (Quadro 12). 
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Quadro 12 - Subprograma de Conhecimento constituinte do Plano de Manejo 
da Zona de Proteção Ambiental (ZPA-1) 

PROGRAMA DE CONHECIMENTO 

SUBPROGRAMAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Subprograma de Estudos e 

Pesquisas 

Criação e instalação de estrutura, logística e procedimentos para o 

desenvolvimento dos estudos e pesquisas 

Priorização de temáticas para a realização de estudos e pesquisa  

Subprograma de 

Monitoramento Ambiental 

Monitoramento da Flora 

Monitoramento da Fauna 

Monitoramento Climático 

Monitoramento do Meio Físico 

Monitoramento dos Recursos Hídricos 

Monitoramento das Interações Sociais 

 

 

6.2.1 Subprograma de Estudos e Pesquisa 

A pesquisa científica constitui-se uma ferramenta primordial para balizar a 

proteção e o adequado manejo dos recursos naturais, uma vez que o 

aprofundamento de conhecimentos específicos sobre os componentes constituintes 

dos ecossistemas existentes na ZPA-1 permite conhecer, tanto as características 

específicas desses elementos, como as dinâmicas e interações com os demais 

componentes biológicos regionais, possibilitando o contínuo aperfeiçoamento das 

medidas adotadas para garantir a efetuação do manejo mais adequado para a 

conservação da biodiversidade. 

No que diz respeito ao conhecimento e proposições de ações que se 

destinam à solução de conflitos de natureza social, a pesquisa científica também se 

apresenta como uma ferramenta essencial, favorecendo a promoção de 

intervenções e desdobramentos da aplicação de políticas públicas. 

O diagnóstico sócio-ambiental, elaborado como ponto de partida, permitiu, 

de forma preliminar, reconhecer os elementos e atributos dos ecossistemas 

abrigados na ZPA-1, identificar os conflitos que revelam a configuração de 

processos de segregação sócio-espacial, envolvendo comunidades residentes no 

interior e entorno da ZPA-1, bem como captar as dúvidas da população residente no 

interior e entorno da ZPA no que diz respeito ao que viria a se constituir a 

regulamentação da ZPA-1 e do Parque Municipal Dom Nivaldo Monte, como ponto 
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de reforço ou ruptura da dinâmica de segregação instalada, tornando visível o 

grande desafio a ser enfrentado no processo de gestão que se pretende instaurar.  

Compreende-se e acredita-se que, somente por meio de pesquisas mais 

consistentes, será possível conhecer variáveis que permitem avaliar, com mais 

consistência, as condições necessárias à real sustentabilidade da ecologia 

biorregional, em razão da pequena extensão da área protegida e da magnitude dos 

impactos oriundos de sua inserção em meio a um entorno completamente 

urbanizado, e, também, variáveis que subsidiem e favoreçam o estabelecimento de 

um modelo de gestão que atenda às expectativas dos diversos substratos sociais 

residentes na ZPA-1 e em seu entorno imediato.  

É importante considerar que a ZPA-1 apresenta muitas peculiaridades, no 

que diz respeito às condições de conservação dos atributos naturais e serviços 

ambientais, em razão de sua condição de pequeno fragmento de área natural em 

meio ao espaço urbano, requerendo, com isso, estudos que aprofundem o 

conhecimento da sócio-economia, com vistas à efetuação de acordos e ajustes que 

contribuam para o estabelecimento de um modelo de gestão e manejo ajustado 

adequado às especificidades sócio-ambientais da área.  

Levando em conta os aspectos técnicos e financeiros necessários à 

implementação da ZPA-1, o desenvolvimento do Subprograma de Estudos e 

Pesquisas exige a implantação de uma estrutura logística, composta por base física 

de apoio e agentes ambientais capacitados, bem como o estabelecimento de 

mecanismos de cooperação técnico-científica, envolvendo as entidades de ensino e 

pesquisa, priorizando as instituições sediadas nos municípios da Região 

Metropolitana de Natal, sugerindo-se: a utilização de recursos do FUNAM para o 

financiamento de bolsas de pesquisa para subsidiar os projetos prioritários, 

selecionados por meio da edição de editais lançados anualmente; a formalização de 

convênios entre a SEMURB e entidades de ensino e pesquisa e a captação de 

recursos para pesquisa disponibilizados nos programas de diversas instituições 

estaduais, nacionais e internacionais que atuam em prol da proteção e preservação 

ambiental. 

O desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas está previsto como 

meta de manejo para todas as Zonas selecionadas no Zoneamento Ambiental e o 

conhecimento preliminar da ZPA-1 permite que se estabeleça um escopo básico dos 

estudos e pesquisas a serem fomentados e priorizados para ampliar a base de 
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conhecimento sobre os meios físico, biótico e sócio-econômico abrangidos pela 

referida área, observando-se a necessidade de instituição de critérios e 

procedimentos que garantam a adequada conduta no seu desenvolvimento. 

O Subprograma de Estudos e Pesquisas requer o desenvolvimento de um 

banco de dados, apoiado por um Sistema de Informações Geoambiental, bem como 

a instauração formal de uma Comissão Científica Permanente, integrada ao 

organismo de gestão, garantindo a sistematização dos conhecimentos e a efetuação 

de avaliações que subsidiem as decisões relacionadas à programação e seleção 

das pesquisas, vislumbrando o avanço gradual e planejado do aprofundamento dos 

conhecimentos, considerando que as informações gradativamente adquiridas 

possibilitarão o contínuo aperfeiçoamento do Plano de Manejo e, 

consequentemente, a proteção e perpetuação da biodiversidade, o ajustamento dos 

instrumentos de controle do uso do solo e a qualidade de vida das comunidades 

residentes no interior e entorno.  

A produção sistemática do conhecimento deve ser amparada por ações que 

favoreçam a educação ambiental e socialização de informações, levando à 

necessidade de estabelecimento de um calendário de eventos associado ao 

Subprograma de Estudos e Pesquisa, sugerindo-se a instituição de um simpósio 

bienal, destinado à apresentação dos resultados das pesquisas, ao lançamento de 

publicações e documentários derivados das pesquisas efetuadas, bem como ao 

desenvolvimento de cursos e ações de educação ambiental que alcancem o público 

estudantil, as populações do entorno e os agentes que atuam no setor público e em 

ONGs que necessitam interagir com as questões relacionadas à conservação 

ambiental.  

 

6.2.1.1 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica: Criação e 

Instalação da Estrutura, Logística e Procedimentos para o Desenvolvimento 

de Estudos e Pesquisas 

1. Instituir Comissão Técnico-Científica para acompanhamento dos projetos 

de pesquisa e planejamento das atividades contidas no Subprograma de Estudos e 

Pesquisa, auxiliando o Comitê Gestor na decisão sobre a autorização das pesquisas, 

sobre o monitoramento da qualidade ambiental, nas estratégias de atração de 

pesquisadores e captação dos recursos necessários ao desenvolvimento sistemático 

das pesquisas selecionadas para cada fase do Plano de Manejo; 
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2. Estabelecer convênios de cooperação técnico-científica com instituições 

de ensino e pesquisa, buscando apoio e parcerias para a realização das pesquisas 

priorizadas, mediante efetuação de acordos com universidades, centros e 

instituições de pesquisas para desenvolver estudos, teses e pesquisas na ZPA-1, 

salientando a oportunidade ímpar de estudar o ecossistema dunar em meio ao 

ambiente urbano; 

3. Instalação de apoio logístico para o desenvolvimento de pesquisas (sala 

de pesquisadores dotada de equipamentos básicos para o desenvolvimento de 

levantamentos e análises laboratoriais de baixa complexidade, apoio à fotografia, 

filmagem; acervo de publicações técnico-científicas, equipamentos de informática, 

agentes ambientais para auxiliar nas práticas de manutenção requeridas pela 

pesquisa, entre outros); 

4. Assegurar recursos oriundos do FUNAM para financiar pesquisadores 

bolsistas; 

5. Organizar rotina destinada à captação de recursos disponibilizados por 

programas de diversas instituições estaduais, nacionais e internacionais que atuam 

em prol da proteção e preservação ambiental; 

6. Instituir simpósio bienal destinado à socialização, divulgação e debate dos 

resultados das pesquisas; 

7. Instituir formalmente o cadastro de pesquisas e pesquisadores, 

divulgando na INTERNET as linhas de pesquisas priorizadas; 

8. Criar um protocolo de procedimentos a serem seguidos pelos 

pesquisadores interessados em realizar investigações no âmbito da ZPA-1. Tal 

protocolo deve envolver o plano de trabalho, os pesquisadores envolvidos, o 

cronograma do projeto, o calendário de visitas, os locais a serem visitados, os tipos 

e as quantidades de coletas e capturas, quando houver, financiamentos recebidos e 

demais exigências necessárias para a realização da pesquisa sem 

comprometimento do equilíbrio biótico e ambiental local, contemplando também: 

• Obrigatoriedade de cadastro, seguindo formulário disponibilizado pela 

Comissão Técnico-Científica; 

• Obrigatoriedade de análise prévia pela Comissão Técnico-Científica e 

autorização do Conselho Gestor; 

• Obrigatoriedade de apresentação semestral de relatório técnico;  
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• Obrigatoriedade de fornecimento dos resultados finais no formato 

previsto na autorização, utilizando uma linguagem acessível, para que técnicos e a 

população local possam conhecer, usar e discutir os resultados; 

• Obrigatoriedade de disponibilizar os dados brutos da pesquisa para 

catalogação no banco de dados e sistema de informação; 

• Obrigatoriedade de disponibilizar cópia de publicações científicas 

produzidas na ZPA-1, inclusive em meio digital; 

• Priorização de acessibilidade ao apoio logístico da ZPA-1 para os 

pesquisadores que estiverem desenvolvendo as pesquisas priorizadas no 

Subprograma de Estudos e Pesquisas.  

9. Criar banco de dados, apoiado por um Sistema de Informações 

Geoambiental, associado a projetos destinados à divulgação na INTERNET, edição 

de publicações, documentários e material destinado à divulgação e educação 

ambiental. 

 

6.2.1.2 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica – Priorização de 

Temáticas para a Realização de Estudos e Pesquisas 

1. Instituir o escopo básico dos projetos de pesquisa priorizados para 

desenvolvimento na fase inicial da implementação do Plano de Manejo, envolvendo 

as seguintes temáticas: 

• Reprodução de espécies nativas para recuperação de áreas 

degradadas;. 

• Mapeamento da incidência das espécies da flora e fauna. 

• Aprofundar o inventário e caracterização detalhada das espécies da 

flora, por meio de levantamentos para apurar com precisão a diversidade de plantas 

existentes na ZPA-1. 

• Aprofundar o inventário de fauna, localizando novas áreas de 

ocorrência das espécies endêmicas, ameaçadas e bioindicadoras e de pequenos e 

grandes mamíferos terrestres e incentivar projetos para realizar o censo e estudar a 

ecologia e a biologia dessas espécies em médio e longo prazo, recomendando-se 

utilizar a percepção da população usuária e circunvizinha. 
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• Avaliar tamanho e dinâmica da população das espécies vegetais 

ameaçadas e mais procuradas pela população humana do entorno: Cattleya 

granulosa (orquídea), e Caesalpinia echinata (pau-brasil) e bromélias. 

• Instalar parcelas permanentes em cada tipo de vegetação para a 

realização a cada 5 anos de levantamentos fitossociológicos. O objetivo é conhecer 

o comportamento, em longo prazo, da Floresta Estacional e da Restinga Arbustiva 

densa e saber como se processa a evolução da Restinga Arbustiva esparsa que 

passou por queimada, fornecendo subsídios para a revegetação de áreas alteradas.  

• Diagnóstico, monitoramento, controle e/ou erradicação de espécies 

exóticas e invasoras.  

• Incentivar estudos sobre valoração econômica e ambiental dos bens e 

serviços gerados pela ZPA-1. A partir dessas pesquisas podem ser propostos 

instrumentos que viabilizem o pagamento pelos serviços ambientais fornecidos pelos 

ecossistemas locais, gerando novas receitas para a ZPA-1. 

• Pesquisas relacionadas com o monitoramento e a restauração de 

áreas degradadas de dunas, tendo como meta a expansão dos ecossistemas 

naturais equilibrados e bem conservados da ZPA-1. 

• Estudos auto-ecológicos (alimentação, ambientes de ocorrência, locais 

de abrigo, inter-relações com animais e plantas e comportamento reprodutivo) e de 

dinâmica de população de espécies ameaçadas de extinção e endêmicas que 

ocorrem na ZPA-1. 

• Análise das interações entre as espécies da fauna e flora; 

• Comparação do desenvolvimento das espécies locais com similares 

abrigadas em ambientes preservados; 

• Avaliação dos impactos da preservação dos recursos naturais da ZPA-

1 nas demais ZPA’s interligadas por corredores ecológicos; 

• Obtenção de dados científicos que fornecerão subsídios para a 

avaliação da qualidade da água, fiscalização e proteção dos recursos hídricos; 

• Estudar o comportamento dinâmico das dunas em escala de detalhe; 

• Estudar o comportamento hidrogeológico da área em escala de 

detalhe; 

• Avaliação dos impactos da implantação da ZPA-1 na qualidade de vida 

da população residente no entorno, fornecendo subsídios para a utilização de 
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políticas e estratégias de desenvolvimento, incluindo a visão das comunidades sobre 

a gestão da ZPA-1; 

• Análise de aspectos que possibilitem o aperfeiçoamento dos 

condicionantes do uso e ocupação do solo, especialmente daqueles relacionados ao 

tratamento das áreas distinguidas para instalação dos corredores ecológicos. 

 

6.2.2 Subprograma de Monitoramento Ambiental 

A ZPA-1 foi criada com o objetivo de proteger os recursos naturais e orientar 

o uso do solo baseado nos princípios da sustentabilidade. Os recursos naturais 

incidentes no território que abrangem feições geomorfológicas de dunas e Aqüífero 

Barreiras e atributos bióticos relacionados à flora e à fauna que se articulam 

formando o sistema biológico regional encravado em meio urbano. Sob esta ótica, 

as ações de monitoramento ambiental devem contemplar a seleção de parâmetros e 

indicadores que possibilitem, de forma racional e observando critérios de 

custo/benefício, oferecer informações que permitam avaliar e acompanhar, 

temporalmente as condições de qualidade ambiental e da socioeconômica da área e 

de seu entorno.  

 O Subprograma de Monitoramento Ambiental visa, portanto, proporcionar a 

geração de um conjunto de informações, a serem integradas em um banco de dados 

organizado sob a forma de séries temporais e relatórios periódicos de avaliação da 

qualidade sócio-ambiental da ZPA-1, geradas em várias frentes de levantamentos e 

estudos continuados que permitam acompanhar a evolução das modificações que 

se sucederão a partir de sua implantação, avaliando os respectivos impactos 

positivos e negativos no seu interior e em seu entorno.   

Dessa forma, a proposta de monitoramento ambiental da ZPA-1 abrange 

uma série de atividades voltadas ao acompanhamento sistemático da qualidade 

ambiental da área, visando fornecer os elementos essenciais para o processo de 

planejamento e gestão da referida Zona de Proteção Ambiental, com ênfase para as 

áreas de preservação definidas no Zoneamento Ambiental.  

Os objetivos principais desse programa envolvem a definição, medição e 

acompanhamento de parâmetros indicadores das condições de conservação da 

biodiversidade, bem como dos elementos dos meios físico e socioeconômico que 

auxiliem os gestores na visualização das transformações e mensuração da 

magnitude dos impactos das diferentes atividades na ZPA-1. Importante salientar 
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que o acompanhamento dos padrões de qualidade sócio-ambiental da ZPA-1 

auxiliará, de forma inequívoca, as atividades de gestão do Parque da Cidade 

incluído na ZPA-1.  

O acompanhamento dos indicadores selecionados deverá permitir a 

avaliação contínua do quadro sócio-ambiental da Zona de Proteção Ambiental e, 

dessa forma, balizará o contínuo aperfeiçoamento dos programas e subprogramas 

que compõem o plano de gestão e/ou manejo da área. Recomenda-se que os dados 

coletados através do monitoramento ambiental da área sejam organizados através 

de um Sistema de Informações Georreferenciadas, destinado à sistematização de 

dados e informações e a sua espacialização através de coordenadas geográficas, 

possibilitando, dessa forma, a existência de um sistema integrado, dinâmico e 

interativo de avaliação, criando facilidades na tomada de decisões e socializando as 

informações com a comunidade científica, usuários e população em geral. 

O monitoramento ambiental pode ser definido, segundo o IBAMA, como um 

processo de coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático das 

variáveis sócio-ambientais, visando identificar e avaliar qualitativa e 

quantitativamente as condições dos recursos naturais em um determinado momento, 

assim como as tendências ao longo do tempo ou variações temporais. As variáveis 

sociais, econômicas e institucionais também são incluídas, por exercerem influências 

sobre o meio ambiente. O monitoramento ambiental fornece informações sobre os 

fatores que influenciam no estado de conservação, preservação, degradação e 

recuperação ambiental. 

Pode ser definido, ainda, como o estudo e o acompanhamento - contínuo e 

sistemático - do comportamento de fenômenos, eventos e situações específicas, 

cujas condições se deseja identificar, avaliar e comparar. Desta forma, é possível 

estudar tendências ao longo do tempo, ou seja, verificar as condições presentes, 

projetando situações futuras. 

O monitoramento pode ser realizado em longo ou curto prazo. 

Monitoramento de longo prazo estuda variações no decorrer do tempo e 

acompanha, de forma contínua e ininterrupta, os fatores selecionados, fornecendo 

resultados orientados por estudos de tendências. O monitoramento de curto prazo 

estuda variações em períodos menores, favorecendo a adoção de medidas 

corretivas e preventivas. Independentemente da duração das ações de 

monitoramento, um dos principais produtos do monitoramento é a obtenção de uma 
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avaliação que permite compreender a evolução de indicadores qualitativos e 

quantitativos que auxiliem na tomada de decisões durante os processos periódicos 

de revisão do planejamento.  

O Monitoramento Ambiental da ZPA-1 tem como principais objetivos 

específicos: 

• Avaliar periodicamente as condições ambientais dos componentes 

bióticos e abióticos; 

• Acompanhar e monitorar o funcionamento e evolução dos 

ecossistemas naturais conservados e alterados; 

• Acompanhar e avaliar o êxito das ações de manejo; 

• Acompanhar e avaliar a evolução do uso do solo e das dinâmicas 

sócio-econômicas regionais, cotejando seus impactos e riscos que representam para 

a conservação do patrimônio ambiental da ZPA-1.  

A implementação de um subprograma de monitoramento ambiental na ZPA-

1 exige o acompanhamento de muitos parâmetros, face à diversidade e a dinâmica 

ambiental e social existente nessa área, bem como das características das 

atividades humanas existentes ali, visto ser uma área urbana e com um entorno 

muito ocupado.  

Visando o atendimento dos objetivos propostos para o Subprograma de 

Monitoramento Ambiental, estão previstas uma série de ações e atividades 

destinadas a fornecer subsídios para o estabelecimento de metas e procedimentos, 

que busquem as soluções mais adequadas para os problemas ambientais já 

instalados na área da ZPA-1, evitando ou atenuando os impactos indesejáveis 

decorrentes das formas de uso para as quais a área será destinada.   

 

6.2.2.1 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica – Monitoramento da 

Flora 

1. Realização, a cada dois anos, de pesquisa junto à população do entorno 

da Subzona SZ1A - Subzona Não Edificante levantando informações sobre a 

presença de animais silvestres em área urbanizada e sobre a representação social e 

a percepção ambiental da população em relação a SZ1A. Os objetivos são: verificar 

se está havendo emigração de animais silvestres para a área urbana, avaliar o 
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perigo que esses animais representam para a população e como está evoluindo a 

relação da população com a SZ1A; 

2. Mapeamento da cobertura vegetal e do uso do solo, na escala 1:5.000, a 

cada 05 (cinco) anos a partir do último levantamento aerofotogramétrico realizado 

em abril-maio de 2006 e que deu origem aos mapas de Cobertura Vegetal e Uso do 

Solo apresentados no Diagnóstico. Os objetivos são: verificar a evolução espacial 

das manchas de vegetação, a expansão urbana em toda a ZPA-1 e possíveis 

ocupações conflitantes na Subzona Não Edificante (SZ1A); 

3. Análise bimestral dos registros do “livro de ocorrências ambientais” 

relacionados a identificação ou recebimento de plantas e recursos naturais da ZPA-1 

(ver Programa de Infra-estrutura e Administração). O objetivo dessa ação é verificar 

se está havendo remoção de plantas, incêndios, desmatamentos; 

4. Identificação, localização e acompanhamento mensal de pelo menos 10 

(dez) indivíduos de cada uma das espécies vegetais Cattleya granulosa (orquídea) e 

Caesalpinia echinata (pau-brasil) e de qualquer outra que venha a ser considerada 

importante e/ou que seja constatada sua procura freqüente pela população do 

entorno. O objetivo é verificar se está havendo remoção de espécimes da flora; 

5. Avaliação do estado de conservação (cobertura do solo, sinais de 

vandalismo e de fogo, abate de árvores, proliferação de espécies exóticas, presença 

de lixo...) e da estabilidade das manchas de vegetação nativa, destinadas à 

preservação presentes no interior da SZ2 - Subzona de Uso Restrito. O objetivo é 

assegurar que os referidos fragmentos mantenham sua integridade natural e 

cumpram suas funções ambientais adequadamente. 

 

6.2.2.2 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica – Monitoramento da 

Fauna 

1. Análise bimestral dos registros do “livro de ocorrências ambientais” 

relacionados a identificação de animais mortos, apreensões, recolhimentos, capturas 

ou recebimento de animais da ZPA-1 (ver Programa de Infra-estrutura e 

Administração). O objetivo dessa ação é verificar se está havendo exploração de 

animais, e se as passagens subterrâneas sob a Av. Prudente de Morais estão 

exercendo adequadamente sua função (ver Programa de Infra-estrutura e 

Administração); 
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2. Levantamento a cada dois anos da fauna de mamíferos e aves locais para 

constatar a presença das espécies observadas durante o Diagnóstico e poder 

avaliar periodicamente o grau de conservação, a presença de espécies invasoras e 

a evolução da sustentabilidade da área. 

 

6.2.2.3 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica - Monitoramento 

Climático 

1. Adquirir e implantar uma estação meteorológica básica. O objetivo é o 

conhecimento do comportamento meteorológico da área e acompanhar as possíveis 

mudanças temporais do microclima da área; 

2. Treinar agentes ambientais para a coleta dos dados meteorológicos. O 

objetivo é alimentar o banco de dados que deverá ser criado para subsidiar as 

pesquisas; 

3. Efetivar convênios com instituições de pesquisa para análise e 

comparação dos dados obtidos. O objetivo é a integração meteorológica com a rede 

já existente na zona metropolitana. 

 

6.2.2.4 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica - Monitoramento do 

Meio Físico 

1. Colecionar, em banco de dados integrado, as informações climáticas da 

área de abrangência da ZPA-1. O objetivo é oferecer subsídios para os estudos, 

pesquisas, demais ações do monitoramento e publicações institucionais periódicas 

que utilizam as variáveis climáticas;  

2. Elaborar, anualmente, mapas temáticos de geomorfologia, declividade e 

MDT das trilhas de educação ambiental. O objetivo é fornecer informações sobre a 

capacidade de suporte, associada às sazonalidades climáticas; 

3. Elaborar, a cada 5 anos, mapas temáticos de geomorfologia, declividade e 

MDT de toda a ZPA-1, para comparar com os mapas confeccionados no diagnóstico 

ambiental. O objetivo é verificar as possíveis modificações impactantes, sejam elas 

naturais ou antrópicas; 

4. Acompanhar os processos erosivos e de sedimentação causados pela 

alteração antrópica. O objetivo é diagnosticar a presença desses fenômenos e dessa 

forma indicar medidas mitigadoras. 
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Atualmente a área da ZPA-1 é a única área do município de Natal que ainda 

mantém o aqüífero com baixos níveis de contaminação com nitrato. Portanto, ali, 

mais que em qualquer outro local da cidade, não se justificaria a importação de água 

para abastecimento. 

A captação de água na zona de recarga da ZPA-1 para abastecimento de 

outras áreas de Natal deve ser permitida e até estimulada, pelo mesmo motivo do 

baixo custo da água assim obtida, mas a localização e a perfuração dos poços, bem 

como a execução das adutoras e sistemas de bombeamento, devem ser 

cuidadosamente estudadas, buscando causar o menor impacto ambiental possível. 

É também prudente acatar a recomendação do Diagnóstico Ambiental no sentido de 

estabelecer uma rede de monitoramento temporal, local e regional, tanto do nível 

potenciométrico do Aqüífero Barreiras, como dos seus aspectos qualitativos, visando 

dar subsídios à definição dos recursos explotáveis do mesmo na ZPA-1, através de 

poços tubulares, e assim evitar efeitos indesejáveis, como a evolução do cone de 

rebaixamento e a captura de águas subterrâneas de outros setores já contaminados. 

O sistema de monitoramento das águas do aqüífero deve incluir também as águas 

gravitacional e higroscópica da zona não saturada. 

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN tem 

concessão exclusiva para prestação de serviços públicos de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário em toda Natal e, portanto, o serviço de abastecimento de 

água na área da ZPA-1 é exclusividade da CAERN. 

 

6.2.2.5 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica - Monitoramento dos 

Recursos Hídricos 

1. Captação de água para abastecimento local e de outras áreas 

cuidadosamente estudada e monitorada temporal, local e regional; 

2. O sistema de monitoramento das águas do aqüífero deve incluir a 

verificação periódica do nível potenciométrico do Aqüífero Barreiras, como dos seus 

aspectos qualitativos, visando dar subsídios à definição dos recursos explotáveis, 

através de poços tubulares para evitar efeitos indesejáveis, a evolução do cone de 

rebaixamento e a captura de águas subterrâneas de outros setores já contaminados 

e, também, as águas gravitacional e higroscópica da zona não saturada; 

3. Cadastramento e georreferenciamento de poços na área; 

4. Desenvolver medidas do nível d’água dos poços cadastrados; 
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5. Efetuar medidas de parâmetros físico-químicos de campo nos poços, 

usando sonda multiparamétrica (Condutividade Elétrica das águas, pH, Potencial 

REDOX/Eh, Temperatura, Oxigênio Dissolvido, Salinidade, Nitrato, Nitrito, Amônia); 

6. Efetuar o nivelamento topográfico dos poços cadastrados; 

7. Levantar as informações dos poços cadastrados, analisar os perfis 

litológico-construtivos, e definir as unidades hidro-estratigráficas  principais da área 

da ZPA-1 (Aquífero Barreiras; Aquífero Carbonático; etc); 

8. Efetuar uma triagem dos dados dos poços, analisar e selecionar os poços 

mais representativos com respeito ao aqüífero produtor principal; 

9. Caracterizar previamente o aqüífero principal quanto à pressão dominante 

(livre, confinado, semi-confinado); 

10. Caracterizar as espessuras saturadas efetivas do aqüífero principal, 

conhecer as profundidades e seções hidro-estratigráficas de captação direta dos 

poços (posicionamento dos filtros no aqüífero produtor); 

11. Levantar informações sobre as propriedades hidrodinâmicas do aqüífero 

principal; 

12. Integrar e uniformizar o conhecimento prévio sobre as características do 

aqüífero principal; 

13. Elaborar o mapa potenciométrico do aqüífero principal da área de 

estudo, com base nas informações integradas e uniformizadas sobre sua ocorrência; 

12. Efetuar a locação de sondagens, poços de monitoramento e piezômetros 

em função das características hidro-estratigráficas e do fluxo subterrâneo até então 

preliminarmente avaliados, para complementar e melhorar o conhecimento sobre as 

propriedades geológicas, estruturais, hidrogeológicas, hidrodinâmicas, qualitativas e 

ambientais sobre as águas subterrâneas do aqüífero principal, necessárias para 

estabelecer o modelo geológico conceitual do sistema aqüífero; 

14. Definir uma rede de monitoramento composta por poços produtores pré-

existentes e poços de monitoramento e piezômetros construídos no âmbito do 

projeto; 

15. Estabelecer um monitoramento contínuo temporal e espacial do nível 

das águas subterrâneas e de suas propriedades físico-químicas, mediante medições 

diretas do nível e coletas sistemáticas de águas; 
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16. Analisar e interpretar a evolução temporal e espacial no rebaixamento e 

evoluções no padrão de escoamento natural e/ou induzido por bateria de poços 

produtores, bem como na qualidade das águas subterrâneas; 

17. Estabelecer um controle na explotação do aqüífero, uso das águas, uso 

do solo e disposição de efluentes e resíduos, com base no conhecimento sobre o 

comportamento do aqüífero monitorado; 

18. Adotar medidas preventivas, mitigadoras e corretivas visando manter o 

manancial subterrâneo em condições de uso sustentado a curto, médio e longo 

prazos, integrando e agregando as águas subterrâneas da ZPA-1 à política e aos 

instrumentos de gestão dos recursos hídricos da área urbana de Natal. 

As ações de monitoramento dos recursos hídricos devem ser efetuadas 

mensalmente no primeiro ano. Na seqüência, para as ações de curto prazo, devem 

ser observadas periodicidade mensal, para as de médio prazo,bimestral e para as 

de longo prazo, quadrimestral ou semestral. 

 

6.2.2.6 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica - Monitoramento das 

Interações Sociais 

1. Fazer programa de divulgação da ZPA-1 inserindo-a nos programas 

Municipal, Estadual e Federal de proteção ambiental; 

2. Manter representantes de instituições públicas e da sociedade civil no 

conselho gestor; 

3. Debater os assuntos de interesse da ZPA-1 nos seguintes conselhos: 

• Conselho Municipal de Saneamento Básico 

• Conselho Comunitário 

• Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica do Pitimbu 

• Conselho Gestor do Parque 

• Câmara Técnica Permanente da ZPA-1(CONPLAM) 

4. Convidar representantes destes conselhos para reunião da instância de 

gestão da ZPA-1 para divulga-la e mostrar que é necessário considerá-la em suas 

estratégias e fazendo parte de um complexo maior que é a gestão ambiental do 

município. Conhecer os diversos conselhos, sua forma de trabalho e funcionamento 

com o intuito de apreender de consolidar estratégias positivas de gestão 

participativa; 
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5. Divulgar o Plano de Manejo da ZPA-1 nas instituições públicas e 

privadas, nos sindicatos e associações; 

6. Juntamente com estes conselhos criar programa de inclusão da ZPA-1 

como área de lazer e de turismo; 

7. Criar um programa de Inclusão da ZPA-1 no roteiro turístico da cidade; 

8. Elaborar uma cartilha de orientação aos usuários; 

9. Criar um sistema de divulgação da ZPA-1 junto às instituições de ensino; 

10. Elaborar e implementar programas de captação de recursos junto a 

iniciativa privada e aos governos; 

11. Criar e manter atualizado um cadastro contendo as seguintes 

informações: membros do poder judiciários, legislativo e executivo; doadores e 

potenciais doadores; ONGs, lideranças e seguimentos organizados da população 

que se interessem pela proteção da ZPA-1;  

• Promover reuniões de confraternização, saída de campo, visitas oficiais 

e outras atividades que sensibilizem os cadastrados sobre os objetivos da unidade; 

• Oferecer aos cadastrados uma orientação específica para a adequada 

utilização dos espaços. 

12. Buscar formas de apoio de outras instituições para realizar as atividades 

programadas: 

• Enfatizar a aproximação com as lideranças comunitárias locais; 

• Fomentar atos de congressistas que possam contribuir para a ZPA-1; 

• Sensibilizar as autoridades para a concepção de programas voltados 

para as populações do entorno; 

• Incentivar o interesse dos meios de comunicação local a apoiar os 

programas desenvolvidos pela ZPA-1; 

• Fornecer e solicitar aos meios de comunicação o máximo de 

divulgação dos programas da ZPA-1; 

• Arquivar notícias sobre a ZPA-1. Quando necessários responder aos 

questionamentos da mídia; 

• Criar programa de capacitação para os membros da instância de 

gestão como condição obrigatória para sua composição e renovação; 

• Incentivar a população do entorno a participar de cursos de 

capacitação e projetos de inclusão social; 
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• Desenvolver campanhas para fomentar e divulgar de forma positiva as 

iniciativas da ZPA-1; 

• Promover a divulgação do Plano de Manejo da ZPA-1 e seus objetivos 

junto às comunidades do entorno e junto à população do município como um todo; 

• Promover seminários regulares sobre o Plano de Manejo destinado 

especificamente para funcionários;  

13. Realizar apresentações com as comunidades, principalmente aquelas 

do entorno, com o objetivo de esclarecer e divulgar o Plano de Manejo e, em 

especial: 

• Evidenciar que a maioria das propostas feitas pelas comunidades nas 

oficinas e na audiência pública foi acatada e está registrada no plano; 

• Debater as razões pelas quais não se contemplaram as alternativas 

apresentadas pela comunidade; 

• Discutir os mecanismos apontados pelo Plano de Manejo para a 

implantação das propostas apresentadas; 

• Apontar e debater as relações custo/benefício e as conseqüências das 

propostas apresentadas para as comunidades do entorno; 

• Divulgar de forma maciça as possibilidades de uso pelas comunidades 

para educação e lazer dentro da ZPA-1; 

• Articular com as lideranças comunitárias alternativas de 

desenvolvimento intelectual e econômico, possibilitando geração de emprego e 

renda por meio de atividades ecoturísticas;  

14. Apoiar, observando uma agenda específica, programas de promoção da 

cidadania, como por exemplo: Ação Global, Biblioteca Móvel, Doação de Sangue, 

entre outros; 

15. Esclarecer, discutir e definir regras com a comunidade; 

16. Fazer uma home page da ZPA-1, evidenciando sua importância para a 

recarga do aqüífero, seus atrativos turísticos, sua função paisagística, etc.   
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6.3 Programa de Gestão Ambiental 

O Programa de Gestão Ambiental se destina a estruturar as atividades 

gerenciais internas e externas da ZPA-1, abrangendo todos os aspectos da 

Administração e do Uso Público da UC, bem como a concepção: da infra-estrutura e 

da logística de apoio às atividades; da fiscalização e do controle de processos e 

atividades; da integração interna e externa da ZPA-1, visando induzir e potencializar 

a manutenção e recuperação do patrimônio ambiental e o desenvolvimento de 

atividades compatíveis com os objetivos de conservação; dos processos corretivos e 

de mitigação de impactos ambientais incompatíveis ou indesejáveis; das orientações 

para as ações preventivas, corretivas; das ações informativas e educativas que 

visam divulgar e promover a consciência ambiental da população em geral, 

necessária ao alcance dos objetivos que justificaram a criação da ZPA-1, 

orientando-se pela seguinte matriz (Quadro 13): 

 

Quadro 13 - Subprogramas de Gestão Ambiental Constituintes do Plano de 
Manejo da Zona de Proteção Ambiental (ZPA-1) 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
SUBPROGRAMA  AÇÕES ESTRATÉGICAS 
Subprograma de 
Administração 

Implantação da Infra-estrutura física e logística para apoiar a gestão da 
ZPA-1 e do parque 
Captação e treinamento básico do efetivo de funcionários e agentes 
ambientais 
Estabelecimento e manualização de rotinas administrativas, de 
manutenção, controle, segurança e fiscalização  
Estabelecimento de padrões para o uso público compatível com as 
metas ambientais e capacidade de suporte  
Controle, fiscalização, segurança e prevenção de acidentes 

Subprograma de Infra-
estruturação Urbana 

Gestão do esgoto  
Adequação da drenagem 
Gestão de resíduos sólidos 
Gestão do sistema viário 

Subprograma de 
Integração 

Comunicação e marketing 
Educação ambiental para a clientela do ensino 
Educação ambiental para as comunidades do entorno 
Sinalização informativa e educativa 

Subprograma de 
Recuperação Ambiental 

Recuperação de áreas degradadas 
Reordenamento do uso do solo 
Planejamento de corredores ecológicos 

 

6.3.1 Subprograma de Administração  
A administração das ações gerenciais voltadas à implementação da política 

de conservação ambiental da ZPA-1, por esta se constituir uma Zona Urbanística 

instituída pelo Plano Diretor de Natal, como tantas outras, é de competência da 
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SEMURB que detém recursos orçamentários, físicos, tecnológicos e humanos para 

o desempenho de suas funções e responsabilidades na prestação dos serviços 

públicos, não requerendo, teoricamente, para sua implementação qualquer alteração 

ou ônus que não se refiram às ações de educação ambiental, pesquisa, 

monitoramento e fiscalização específicos para a área.  

Considerando, contudo, a peculiaridade da criação e instalação da Unidade 

de Conservação - Parque Municipal Dom Nivaldo Monte, no interior da ZPA-1, como 

uma importante estratégia da Política Ambiental do Município, que fortalece e facilita 

a condução das ações de proteção ambiental da ZPA-1e tendo em vista que a 

própria estruturação do Parque deve oferecer suporte para a instituição do Plano de 

Manejo da ZPA-1, a ser complementado com o Plano de Manejo específico para a 

referida Unidade de Conservação, foram elaboradas orientações que permitem 

estruturar uma base de apoio para a gestão da ZPA-1, apoiadas no estabelecimento 

de Zoneamento Ambiental e Programas de Manejo, tendo em vista que as ações 

estratégicas propostas darão suporte à implementação do próprio Parque. 

Desta forma, concebeu-se o Subprograma de Administração da ZPA-1, 

contemplando a necessidade de favorecer a instauração de unidade de 

administração a ser instalada na referida Unidade de Conservação, o Parque 

Municipal, que, por se localizar no território da ZPA-1, irá facilitar a implementação 

do processo de gestão da referida ZPA-1. 

 O Subprograma de Administração visa estabelecer as condições adequadas 

para o gerenciamento da ZPA-1, incluindo o funcionamento do Parque Natural 

Municipal Dom Nivaldo Monte, abrangendo os elementos que constituem sua 

estruturação física, os recursos técnicos, tecnológicos e humanos, organizando um 

sistema de administração voltado à consecução dos objetivos da ZPA-1 e do Parque 

e a promoção das condições para o desenvolvimento das ações estratégicas 

previstas nos programas e subprogramas que compõem o Plano de Gestão, 

possibilitando uma melhor integração da área protegida na vida da Cidade, com 

especial atenção para o uso público e desenvolvimento das ações de educação 

ambiental que permite oferecer.  

Considerando a peculiaridade relativa à existência da Unidade de 

Conservação da categoria Parque no interior da ZPA-1, recomenda-se a 

estruturação administrativa baseada em uma Coordenadoria Geral, subdividida em 

duas divisões: a Divisão do Parque de Natal e a Divisão da ZPA-1, supervisionadas 
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pelo Comitê Gestor e assessorada pela Comissão Técnica, conforme elucida a 

representação gráfica da estrutura funcional apresentada no Organograma abaixo. 
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SEMURB 

COORDENADORIA GERAL

DIVISÃO DO 
PARQUE

DIVISÃO DA
ZPA - 1

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS

SEGURANÇA PATRIMONIAL, AMBIENTAL E DOS 
USUÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, MATERIAIS
E SERVIÇÕS AUXILIARES E DE ARRECADAÇÃO 

CONTROLE DE ACESSOS, ATENDIMENTO AOS
VISITANTES E CONTROLE DE USO PÚBLICO

GERANCIAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE 
EVENTOS

APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

BANCO DE DADOS E SISTEMA DE INFORMAÇÕES

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

INSTÂNCIAS DE
GESTÃO 

PARTICIPATIVA
DA ZPA 1 E

PARQUE

COMISSÃO
TÉCNICA

ÁREA FUNCIONAL

ÁREA OPERACIONAL

SUBDIVISÃO DE MONITORAMENTO

SUBDIVISÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS
 

 
Estrutura funcional da ZPA-1/Parque.  
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O Subprograma de Administração foi estruturado objetivando oferecer 

subsídios para o estabelecimento da estrutura organizacional para gestão da ZPA-1 

e do Parque, visando cumprir o Plano de Manejo, disponibilizar as condições para 

uso público e desenvolvimento das ações de educação ambiental, pesquisa, 

monitoramento, bem como oferecendo suporte para a gestão compartilhada, 

melhorias urbanísticas e aperfeiçoamento do planejamento e dos instrumentos 

normativos.  

 

Ação Estratégica - Implantação da Infra-estrutra Física e Logística para Apoio a 

Gestão da ZPA-1 e do Parque  

A infra-estrutura que servirá de base de apoio à gestão ambiental da ZPA, 

bem como à logística para o desenvolvimento das ações estratégicas previstas no 

Plano de Manejo deve ser disponibilizada na Sede da Unidade de Conservação 

localizada na ZPA-1 - Parque Municipal Dom Nivaldo Monte – composta pelos 

seguintes equipamentos: 

� 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. Localizados na Zona de Uso Intensivo 

� Praça / Centro de Visitantes, composta por: 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, o qual também 

funciona como mirante; Edifício Central: Edificação horizontal que concentra as 

seguintes atividades: Centro de Educação Ambiental (CEA): Destinado a 

promoção de cursos e eventos educativos, Administração: Gerenciamento do 

Parque (serviços administrativos e guarda florestal), Foyer: Local para eventos 

artístico-culturais, Biblioteca, Auditório: Capacidade para 146 lugares, Lanchonete 

e Cafeteria com Cozinha de Apoio e Sanitários. 

� Pórtico de Entrada (Oeste): Entrada para pedestres pela Rua 

Santo Amaro – Cidade Nova; Estacionamento Oeste: Capacidade de 48 vagas – 

Acesso pelo bairro de Cidade Nova; Guarita: Edificação destinada ao controle de 

acesso de pedestres (lado Oeste) Plano Inclinado: Sistema mecânico de elevação 

através de um plano inclinado com cabine sobre trilhos, destinado ao transporte de 
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pedestres que acessam ao parque pela Rua Santo Amaro, bairro de Cidade Nova, 

com plataforma dotada de sanitário, localizadas na Zona de Uso Intensivo. 

� Unidades de Descanso dotadas de Unidade de Sanitários: 

Bateria de Sanitários Masculino e Feminino (04 unidades), distribuídas em toda área 

em locais estratégicos e indicadas na planta geral do parque e Estruturas Cobertas 

(03 unidades) para o descanso as pessoas em suas caminhadas e passeios , 

localizadas na Zona de Uso Extensivo. - PETRONILO 

� Trilha Estruturada: caminho pavimentado para apoiar práticas de 

corrida, caminhadas, bicicletas, aproveitando feridas já existentes na vegetação que 

interligava as duas entradas, incorporada como Subzona de Uso Extensivo. 

�  Mirante Natural: duna com 20m de altura em relação às trilhas, 

proporcionando um ponto de visão natural do conjunto, incorporado na Subzona de 

Uso Extensivo. 

� Tratamento Paisagístico e Áreas de Reflorestamento: para os 

espaços que consistem em áreas desmatadas ou queimadas, incorporadas nas 

Zonas Primitiva e de Uso Extensivo. 

 

Vale salientar que os subprogramas propostos por este Plano se estendem 

por toda a área da ZPA-1, incluindo as que se localizam no Parque. 

Considerando que, apenas, as vias e a área correspondente ao território do 

Parque pertencem ao Patrimônio Público, os parâmetros definidos, no Zoneamento 

Ambiental, para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao uso público, 

aplicam-se, imediatamente para as Zonas localizadas no Parque uma vez que para 

as outras áreas sob o domínio da propriedade privada, evidentemente, necessitam 

ser formulados ajustes e acordos que possibilitem a utilização das mesmas regras 

aplicáveis às áreas de domínio público. 

De qualquer forma, independente da titularidade da terra, o uso do solo na 

ZPA-1, deve ser regulado observando o que dispuser a normativa de Zoneamento 

Ambiental, podendo ser exercido pela iniciativa privada, desde que, nas áreas 

integrantes da Zona Primitiva, e de Conflito que apresentam exigências de 

preservação dos atributos naturais, os proprietários as transformem em Reserva 

Particular do Patrimônio Natural, prevalecendo, sempre, a prioridade do Poder 

Público para aquisição da propriedade dessas terras, utilizando os instrumentos 

previstos no Plano Diretor ou por meio da desapropriação direta.  



 

 

108

6.3.1.1 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica – Implantação da 

Infra-estrutura Física e Logística para a Gestão da ZPA-1 e do Parque   

1. Construção dos equipamentos do Parque e das estruturas de apoio 

previstas nos projetos elaborados para suporte das atividades previstas nas demais 

Subzonas de Uso Extensivo da ZPA-1; 

2. Aquisição de mobiliário, veículos, equipamentos elétricos e eletrônicos, 

equipamentos de segurança, ferramentas e acessórios destinados à manutenção; 

3. Aquisição de implementos tecnológicos e material de expediente 

necessários ao funcionamento da Unidade Administrativa do Parque e da ZPA-1; 

4. Contratação/designação de agentes e auxiliares, responsáveis pela 

coordenação administrativa e funcionamento das divisões do Parque, da ZPA-1 e 

das Áreas Funcional, Operacional e de Proteção Ambiental; 

5. Designação de servidores ou contratação de empresa que ofereça os 

serviços de segurança patrimonial, ambiental e dos usuários, necessários ao 

funcionamento de duas portarias (por 12 horas), segurança (por 24 horas), e de 

agentes de fiscalização permanente (12 horas), prevendo-se ainda a necessidade 

de plantões; 

8. Designação de agentes encarregados de secretariar o Comitê Gestor e 

Comissão Técnica e de assistir e acompanhar as equipes que desenvolvem 

estudos, pesquisas e ações de monitoramento; 

9. Dispor na equipe administrativa de agentes especializados em 

comunicação e marketing, bem como em tecnologias de informática, encarregados 

de estruturar e manter em funcionamento a Assessoria de Comunicação e o Banco 

de Dados e Sistema de Informação, com as informações atualizadas dos estudos, 

pesquisas e procedimentos de controle das áreas de uso público da ZPA-1; 

10. Efetuar concorrência pública para concessão dos serviços terceirizados 

para prestação de serviços de alimentação; 

11. Contratação/disponibilização de pessoal para prestar serviços gerais de 

limpeza, manutenção e suporte às ações de recuperação ambiental e 

desenvolvimento de estudos e pesquisas; 

12. Constituir equipe de agentes ambientais com servidores efetivos, 

estagiários e voluntários. 

O Plano de Gestão está voltado ao estabelecimento de mecanismos que 

auxiliem na implantação dos procedimentos administrativos necessários ao efetivo 
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funcionamento das suas atividades fins. Para isto, é necessário não só o 

estabelecimento dos seus subprogramas, cada um com seus objetivos, ações e 

normas, mas, sobretudo que haja um compromisso de todos os segmentos e atores 

sociais responsáveis pelo funcionamento da estrutura constituída para tal finalidade, 

exigindo motivação e capacitação técnica.  

É importante lembrar a necessidade do envolvimento das comunidades 

circunvizinhas, pois se acredita que o perfeito funcionamento da base de apoio para 

a implementação do Plano de Manejo da ZPA-1 e do Parque poderá ser agilizado 

com o engajamento de todos que participam, de maneira direta, nas diferentes 

funções administrativas e, principalmente, com o apoio e a colaboração da 

população da Cidade do Natal. 

 

Ação Estratégica – Capacitação e Treinamento Básico do Efetivo de 

Funcionários e Agentes Ambientais  

Esta ação visa à estruturação de programas específicos de capacitação 

técnica, objetivando formar um quadro de funcionários e agentes, instruídos com as 

informações específicas da gestão ambiental e particularidades do atendimento ao 

público usuário das áreas protegidas, para que desempenhem cuidadosamente e 

satisfatoriamente suas funções na estrutura administrativa montada para instaurar a 

gestão da ZPA-1 e do Parque Municipal, mantendo-os atualizados e aptos a realizar 

as atividades necessárias ao manejo das referidas áreas.  

A capacitação dos agentes que colaborarão para a execução do Plano de 

Manejo prevê a necessidade de um nivelamento básico para compreensão dos 

objetivos de proteção ambiental e do Plano de Manejo da ZPA-1, oferecendo níveis 

diferenciados de aprofundamento dos conhecimentos específicos, em função do tipo 

de atividade que os diversos agentes desempenham.  

Dessa forma, o objetivo dessa ação estratégica é propor um escopo inicial 

para o estabelecimento de um programa permanente de capacitação e 

aperfeiçoamento de agentes ambientais para atuação nas atividades relacionadas 

ao Plano de Manejo, baseado em módulos. 
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6.3.1.2 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica – Capacitação e 

Treinamento Básico do Efetivo de Funcionários e Agentes Ambientais  

1. Módulo I - Curso básico de nivelamento sobre gestão de áreas protegidas 

(40 horas) - obrigatório para todos os funcionários e agentes ambientais efetivos e 

voluntários. 

Conteúdo 

• Noções de ecologia 

• Oficina prática de interpretação da paisagem com vistas à interpretação 

do estado de conservação e degradação 

• Política nacional, estadual e municipal de meio ambiente 

• Noções básicas da legislação ambiental, responsabilidades dos 

agentes públicos e tipificação das infrações contra o meio ambiente 

• Estudo sobre o Plano de Manejo da ZPA-1 e Parque Municipal 

• Controle das atividades de uso público 

• Primeiros socorros 

 

2. Módulo II - Curso básico de controle de visitação, uso público e educação 

ambiental em áreas protegidas (120 horas) – obrigatório para os agentes que atuam 

na coordenação e divisões do parque e da ZPA-1 e todos os demais agentes que 

atuarão nas atividades de controle da visitação, uso público e educação ambiental. 

Conteúdo 

• Noções básicas sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação 

• Noções sobre capacidade de suporte de espaços protegidos 

• Controle do uso público e orientação para guiar visitação em áreas 

protegidas 

• Interpretação da paisagem 

• Primeiros socorros 

• Estudo aprofundado do Plano de Manejo da ZPA-1 e Parque Municipal 

 

3. Módulo III - Curso básico sobre monitoramento ambiental e 

desenvolvimento de pesquisa em áreas protegidas (160 horas) – obrigatório para 
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funcionários, gestores e voluntários que atuarão na área de proteção da estrutura 

administrativa. 

Conteúdo 

• Estudo aprofundado dos programas de monitoramento e estudos e 

pesquisas da ZPA-1 

• Procedimentos para gerenciamento e alimentação de banco de dados 

e sistema de informações 

• Elaboração de avaliação e produção de relatórios de qualidade 

ambiental 

• Procedimentos para cadastro e autorização de atividades de 

monitoramento, estudos e pesquisas 

• Elaboração de projetos, convênios e captação de recursos para 

efetuação de estudos e pesquisas 

 

4. Módulo IV - Curso básico para segurança, controle e fiscalização de 

áreas protegidas (80 horas) – obrigatório para todos os agentes que atuam na 

segurança, controle e fiscalização ambiental. 

Conteúdo 

• Legislação e instrumentos jurídicos para controle ambiental 

• Tipificação do fato gerador de infração ambiental 

• Penalidades aplicáveis em casos de infração ambiental 

• Procedimentos administrativos formalização de processo relacionado à 

infração ambiental 

• Análise de risco e tipificação de acidentes ambientais 

• Controle de risco, prevenção e contingências e enfrentamento de 

acidentes ambientais. 

 

5. Módulo V - Oficina para concepção e capacitação para gestão do banco 

de dados e do sistema de informações geoambiental (160 horas) – obrigatório para 

servidores do setor que gerencia o banco de dados e sistema de informações, 

equipe de comunicação e marketing, coordenação geral, chefias das divisões do 

parque e da ZPA-1, agentes da área de proteção. 
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Conteúdo 

• Estudo aprofundado do Plano de Manejo da ZPA-1 

• Concepção do banco de dados e sistema de informação da ZPA-1 e 

Parque Municipal 

• Procedimentos de rotina para alimentação do banco do sistema de 

informações 

• Mecanismos e procedimentos para avaliação de eficiência e 

aperfeiçoamento do sistema 

• Estrutura e critérios para divulgação de informações 

 

Módulo VI – Curso básico para analistas, agentes e funcionários envolvidos 

no processo de licenciamento (urbanístico e ambiental) (80 horas). 

Conteúdo 

• Estudo sobre o Plano de Manejo da ZPA-1 e Parque Municipal 

• Noções básicas sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação 

• Política Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente 

• Noções sobre capacidade de suporte de espaços protegidos 

• Procedimentos para gerenciamento e alimentação de banco de dados 

e sistema de informações geográficas 

• Análise de risco e tipificação de acidentes ambientais 

 

Além dos cursos básicos para capacitação dos servidores e agentes 

ambientais que atuarão desempenhando as variadas atividades relacionadas à 

implementação do Plano de Gestão da ZPA-1 e do Parque, a capacitação técnica 

deve ser continuada, recomendando-se a realização anual de uma avaliação das 

necessidades de aperfeiçoamento técnico, com apoio de entrevistas dirigidas, 

possibilitando identificar e atuar diretamente sobre as demandas. Deve-se, também, 

considerar a possibilidade de articulação com cursos de capacitação oferecidos por 

várias instituições estaduais e nacionais para complementação gradual da 

capacitação básica. 

É importante considerar que, tanto a priorização dos cursos a serem 

disponibilizados, como a seleção dos agentes a serem beneficiados com essa 
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formação deve ser discutida e negociada com o conjunto de funcionários e agentes 

ambientais, oferecendo transparência e credibilidade ao processo de capacitação e 

qualificação continuada, uma vez que tal postura resulta numa maior motivação dos 

colaboradores para bem desempenhar suas atividades quotidianas. 

 

Ação Estratégica – Estabelecimento e Manualização de Rotinas para 

Administração, Manutenção, Controle, Segurança e Fiscalização destinadas à 

implementação do Plano de Manejo da ZPA-1  

A implementação do Plano de Manejo da ZPA-1, além da disponibilização de 

estrutura física e operativa que apóie o desenvolvimento de atividades 

administrativas, controle e monitoramento ambiental, bem como da capacitação dos 

servidores públicos e demais agentes responsáveis pelo desempenho dessas 

atividades, requer, como toda ação planejada, a instituição e manualização de 

procedimentos da rotina administrativa, objetivando orientar, de forma coordenada a 

atuação dos diferentes agentes, oferecendo uma direção que conduz ao alcance dos 

objetivos estabelecidos no Plano de Gestão. 

A produção de manuais técnicos, administrativos e normativos, orientativos 

das atuações do quotidiano tem sido negligenciadas, como importante ferramenta da 

atuação pública, sendo, contudo, valorizada e aplicada pelas corporações privadas 

que aplicam, em detalhes, tais ferramentas, definindo inclusive o planejamento 

estratégico e o controle permanente de metas operacionais. 

A instituição e manualização de procedimentos para implementação do 

Plano de Manejo da ZPA-1 e do Parque Municipal deve ser compreendida como um 

instrumento dinâmico que exige um contínuo aperfeiçoamento, exigindo, para sua 

proposição e revisão, a atuação de profissionais especializados que, dificilmente, 

estão incorporados nos quadros das instituições públicas. Dessa forma, e 

considerando a necessidade de estabelecimento inicial desses instrumentos para 

facilitar, agilizar e consolidar o gerenciamento do Plano de Manejo da ZPA-1 e do 

Parque Municipal, recomenda-se a contratação de consultoria especializada para a 

realização de um Planejamento Estratégico destinado a identificar, estruturar e 

manualizar os procedimentos a serem adotados nas atividades de gestão da ZPA-1, 

bem como para o estabelecimento e acompanhamento das metas de curto, médio e 

longo prazos, tendo como referência as orientações do Plano de Manejo da ZPA-1. 
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A formulação das rotinas e procedimentos a serem observadas na 

implementação do Plano de Manejo da ZPA-1, deve se constituir numa das 

primeiras ações, possibilitando contribuir, inclusive para o dimensionamento do 

efetivo funcional que dará suporte à instalação da estrutura administrativa do Parque 

Municipal. Recomenda-se que, anualmente, seja efetuada uma avaliação, 

ajustamento das metas e organização do orçamento e que, a cada cinco anos, seja 

possibilitada a realização de um novo Planejamento Estratégico, destinado a avaliar, 

revisar e aperfeiçoar o planejamento gerencial da ZPA-1 e Parque Municipal. 

 

Ação Estratégica – Estabelecimento de Padrões para o Uso Público 

Compatível com as Metas Ambientais e Capacidade de Suporte  

O controle do Uso Público em áreas protegidas tem por finalidades 

proporcionar a compatibilização entre o contato direto dos usuários com os recursos 

naturais e a capacidade de suporte dos ambientes; informar sobre a importância e 

as funções ecológica, social, cultural e histórica que desempenham; estimular a 

participação da comunidade na conservação e preservação ambiental e oferecer 

oportunidades para a internalização dos princípios da sustentabilidade, mediante a 

informação e a educação ambiental. 

A ZPA-1, como ressaltado no Diagnóstico Ambiental, define-se como uma 

zona urbanística cujo objetivo de criação consiste na harmonização entre a proteção 

do patrimônio natural e das dinâmicas ecossistêmicas de grande importância para o 

desenvolvimento urbano em bases sustentáveis e a preservação específica do 

patrimônio ambiental para usufruto das atuais e futuras gerações. 

Uma das importantes características da ZPA-1 é a predominância da 

propriedade privada na composição fundiária da superfície abrangida por seu 

território, sendo que, além das vias e pequenos espaços destinados como área 

verde ou equipamento público, recentemente, parte da área que integra a SZ1, foi 

gravada para preservação ambiental, sendo adquirida pelo Município e designada 

como Unidade de Conservação da categoria de Proteção Integral Parque Municipal. 

A concepção de uso público no Plano de Manejo da ZPA-1 foi estruturada 

com apoio na adoção de regras de controle do uso do solo, agregada ao 

Zoneamento Ambiental da ZPA (Parte II), partindo-se da premissa de que as áreas 

que merecem controles de proteção mais consistentes devem ser agregadas ao 

Parque Municipal, utilizando-se os arranjos que podem ser operacionalizados com a 
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efetiva aplicação dos instrumentos disponibilizados no Plano Diretor, como 

Transferência de Potencial Construtivo e instituição de Planos Setoriais. Nesse 

sentido, para que o uso público previsto neste Plano se estenda a todas as áreas de 

preservação permanente, deve ser fomentada a modalidade que proporciona a 

transferência de titularidade do solo para o Município. A elaboração de Planos 

Setoriais abrangendo os bairros atingidos pela ZPA-1 apresenta-se como uma ação 

urgente e que deve cuidar do estabelecimento de mecanismos específicos que 

favoreçam a transferência, para o Município, da titularidade ou tutela das áreas 

protegidas, podendo-se adotar, também, caso se apresente necessária, a aplicação 

do instrumento de desapropriação por interesse público, no intuito de acelerar a 

implantação do Plano de Manejo da ZPA-1 em toda sua abrangência. 

Considera-se, todavia, que o fomento para a criação de RPPNs, articuladas 

por um programa de gestão compartilhada das áreas de preservação, entre o Poder 

Público e proprietários de lotes e glebas localizados na ZPA-1, pode ser um caminho 

a ser estimulado no sentido de agilizar e diminuir os custos necessários à completa 

implementação da ZPA-1. 

A ação estratégica destinada ao estabelecimento de padrões para o uso 

público nas variadas zonas da ZPA-1 e do Parque visam orientar o estabelecimento 

de critérios para o desenvolvimento do uso público, ressaltando-se a necessidade de 

estabelecimento de arranjos jurídicos para a aplicação dos padrões de uso público 

nos espaços cuja titularidade da propriedade for privada, alertando que os 

proprietários das áreas situadas nas áreas destinadas à preservação não poderão 

implementar os usos previstos sem a devida autorização do órgão que coordena a 

gestão da ZPA-1, recomendando-se, para tais situações, a formalização de acordos 

ou convênios, de modo a garantir o completo cumprimento das previsões do Plano 

de Manejo, uma vez que, independente da titularidade do solo, todos se obrigam a 

observar, rigorosamente, as previsões desse regulamento.  

As especificações de uso público para cada zona encontram-se relacionadas 

nos quadros de 14 a 22. 
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Quadros 14-22 – p. 116-124 
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Quadro 15 
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Quadro 16 
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Quadro 17 
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Quadro 18 
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Quadro 19 
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Quadro 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

123

Quadro 21 
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Quadro 22 
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O uso público exige ações permanentes de controle e fiscalização que 

devem ser estruturadas a partir da capacitação dos gestores, instrumentalização de 

procedimentos e estabelecimento de indicadores para o monitoramento sistemático 

da capacidade de suporte e qualidade ambiental. 

O uso público é passível de cobrança de taxa, cabendo a coordenação e 

instância de gestão estabelecer valores e destinação. 

 

Ação Estratégica – Controle, Fiscalização, Segurança e Prevenção de 

Acidentes  

A ação estratégica destinada ao controle, fiscalização, segurança e 

prevenção de acidentes, tem como finalidade a proteção integral da ZPA-1 e a 

segurança de seus equipamentos e usuários, envolvendo os aspectos relativos à 

vigilância e fiscalização, prevenção e combate e prevenção de acidentes e controle 

das atividades de uso público previstas para desenvolvimento na ZPA-1 e, 

especialmente, no Parque Municipal.  

Para o desenvolvimento eficiente das atividades de controle, fiscalização, 

segurança e prevenção de acidentes presume-se a realização do Planejamento 

Estratégico como forma de estabelecer o dimensionamento dos quadros funcionais, 

as rotinas e procedimentos que devam ser seguidos no desenvolvimento de tais 

atividades, bem como as estratégias de disponibilização dessas atividades, uma vez 

que a aquisição de técnicos e agentes pode derivar da designação de servidor 

público, contratação de serviços terceirizados ou efetivação de convênios com 

instituições especializadas e aptas a desempenhar as atividades prevista nessa 

ação estratégica. 

Considera-se pertinente ressaltar que, independente da origem do recurso 

humano empregado para o desenvolvimento das atividades relacionadas a esta 

ação estratégica, é imprescindível que o agente seja capacitado, segundo a 

orientação de capacitação prevista neste Plano de Manejo. 

 

Estratégias de Controle 

Abrangem: o controle da quantidade de pessoas que utilizam as áreas 

passíveis de uso público, presumindo a contagem de pessoas, verificando e 

registrando as classes de usuários que interessam ser controladas e avaliadas para 

geração de dados e aperfeiçoamento do Plano de Manejo; o controle das ações de 
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monitoramento, estudos e pesquisas, no sentido de identificação dos agentes 

autorizados a realizar essas atividades e limites das intervenções que podem 

desenvolver nos estudos e pesquisas autorizados, bem como o controle e registro 

dos dias utilizados para a efetuação de cada tarefa e o controle da programação de 

eventos, além da orientação para observação dos condicionantes para controle de 

ruídos, emissão de fontes luminosas, circulação de veículos da administração 

pública e dos usuários, etc. 

A implementação das ações de controle presume a realização prévia de 

planejamento e capacitação dos agentes encarregados de desempenhar tais ações. 

 

6.3.1.3 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica de Controle 

Compor e capacitar equipe permanente de monitoramento das atividades 

desenvolvidas na ZPA-1, abrangendo o conhecimento do Plano de Manejo da ZPA-

1, as definições estratégicas de manejo e fiscalização; o sistema de gestão, 

incluindo a instalação do Conselho Gestor;  

Instituir e manualizar os procedimentos de monitoramento e fiscalização das 

atividades passíveis de serem desenvolvidas na ZPA-1, incluindo o plano de 

contingências para controle de eventos extraordinários que representem risco de 

degradação dos recursos naturais; 

Adquirir equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades de 

controle; 

Instituir e operacionalizar cadastro dos usuários da ZPA, incluindo classes 

de visitantes e pesquisadores; 

Promover diariamente o controle da visitação, procedendo o registro do 

número de visitantes de cada Zona, sobretudo das Zonas Primitiva e de Uso 

Extensivo; 

Identificar e apontar necessidades e prioridades de fiscalização preventiva 

dos espaços que integram a ZPA-1 e seu entorno imediato, procedendo o registro 

da situação verificada; 

Instalar canal para recebimento de denúncias, estabelecendo os 

procedimentos para verificação e controle de irregularidades; 

Desenvolver e instalar mecanismos para instrução dos usuários e visitantes 

das áreas passíveis de visitação pública que integram a ZPA-1; 
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Elaborar relatório mensal, compilando os dados relativos à visitação e 

demais eventos ocorridos no período, procedendo à avaliação da compatibilidade 

das atividades com os objetivos de proteção ambiental, registrando eventuais 

problemas para que se proceda ao ajuste das necessidades das atividades de 

monitoramento e pesquisa pela Comissão Técnico-Científica; 

Controle da atuação dos agentes de monitoramento e pesquisa por meio do 

registro dos dias de atuação e verificação do tipo de intervenção autorizada, cujas 

informações devem ser repassadas ao banco de dados; 

Controle do calendário de eventos da programação extraordinária, 

devidamente avaliada pela comissão técnica e aprovada pelo conselho gestor; 

Controle de ruídos, fontes iluminantes e circulação de veículos; 

Controle de eventos extraordinários, especialmente os que representam 

risco ao patrimônio ambiental, mediante articulação com a fiscalização e organismos 

que atuam no auxílio de situações de risco e combate de catástrofes; 

Controle dos processos de gestão de resíduos sólidos e esgoto no interior 

da ZPA-1, observando as condições previstas para a zona de uso extensivo que 

incide no território do parque; 

Planejar e implementar uma rede de articulação com equipes de fiscalização 

e combate a acidentes e com outras instituições que desenvolvem atividades afins. 

 

Ações Estratégicas de Fiscalização, Segurança e Prevenção de Acidentes 

As ações de Fiscalização, Segurança e Prevenção de Acidentes abrangem 

atividades programadas e atendimento de emergência, no sentido de garantir a 

integridade do patrimônio ambiental da área, bem como a segurança do conjunto de 

equipamentos e dos usuários, funcionários e agentes ambientais lotados na 

estrutura administrativa encarregada de gerir a conservação ambiental da ZPA-1 e 

Unidade de Conservação.  

Tendo em vista que o uso do solo da ZPA-1 necessita ser controlado e que 

as atividades desenvolvidas em ambientes naturais expõem as pessoas, sejam 

funcionários ou usuários, a certos riscos, principalmente se envolverem um número 

considerável de pessoas que utilizam constantemente ou esporadicamente a área 

em questão, torna-se necessária a adoção de medidas para diminuir eventos e 

situações indesejáveis envolvendo riscos potenciais e acidentes.  
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6.3.1.4 Orientações para o Desenvolvimento da Ação Estratégica – Fiscalização, 

Segurança e Prevenção de Acidentes 

1. Estabelecer a estrutura do quadro funcional mínimo que assegure a 

adequada fiscalização, segurança e prevenção de acidentes; 

2. Designar/contratar o efetivo encarregado de atuar nas funções de 

fiscalização, segurança e prevenção de acidentes; 

3. Capacitar o efetivo para atuar satisfatoriamente, nas atividades de 

fiscalização, segurança e prevenção de acidentes, observando as rotinas e 

procedimentos estabelecidos em regulamento do Plano de Manejo; 

4. Disponibilizar estrutura e equipamentos de apoio técnico, tecnológico e 

logístico para o desempenho das atividades de fiscalização, segurança e prevenção 

de acidentes; 

5. Estabelecer procedimentos que orientem a aplicação de notificações, 

autos de infração, interdição, estabelecimento de multas, julgamento e execução de 

penalidades previstas em casos de infrações envolvendo a proteção e conservação 

do patrimônio ambiental da ZPA-1; 

6. Estruturar planos de contingências para as diversas classes de eventos 

ou acidentes – invasões, queimadas, desmatamento, aterros clandestinos, derrames 

de líquidos tóxicos, etc; 

7. Prover a estrutura de Fiscalização, Segurança e Prevenção de Acidentes 

de plantão para recebimento e atendimento de denúncias e avisos de acidentes e 

promover, previamente, articulação com organismos e instituições capacitadas para 

auxiliar na contenção de eventos indesejáveis, risco eminente ou acidente; 

8. Manter equipamentos básicos que permitam o enfrentamento de eventos 

indesejáveis ou acidentes; 

9. Manter equipe para atendimentos de primeiros socorros; 

10. Utilizar sinalização de advertência em áreas de risco potencial;  

11. Adotar rotina obrigatória, seguindo modelo de relatório previamente 

definido, para registros de eventos indesejáveis e acidentes, repassando-os para 

incorporação ao banco de dados. 

As atuações da Fiscalização, Segurança e Prevenção de Acidentes devem 

ser previstas em normas que especifiquem as competências e abrangência da 

atuação dos agentes do serviço público e das empresas privadas. 
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Recomenda-se que os agentes que desempenhem tais atividades devam 

utilizar uniformes e dispositivos de identificação da função que desempenham, não 

devendo ser permitido o uso de armas, exceto para as funções cuja regulamentação 

prevê seu porte desse equipamento. 

Recomenda-se, também, independente dos mecanismos de controle e 

registros específicos da gestão da ZPA-1 e do Parque Municipal, que quaisquer 

atitudes contra o patrimônio natural da ZPA-1 e instalações físicas do Parque 

Municipal, ou contra seus usuários, funcionários e guardas municipais, devem ser 

registradas e comunicadas às autoridades públicas competentes. 

 

6.3.2 Subprograma de Infraestruturação Urbana 

Visa oferecer subsídios para o desenvolvimento de ações destinadas à 

proteção dos recursos hídricos e gestão dos resíduos, bem como a organização e 

integração do sistema viário incidente na ZPA-1 (Quadro 23). 

 

Quadro 23 – Subprogramas de Infraestruturação Urbana Constituintes do 
Plano de Manejo da Zona de Proteção Ambiental (ZPA-1) 

Ações Estratégicas 

1 Gestão do esgoto   

2 Adequação da drenagem urbana 

3 Gestão de resíduos sólidos  

4 Adequação do sistema viário  

 

Os bairros sobre os quais incide a ZPA-1 tiveram uma ocupação urbana 

decorrentes da implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais, nas décadas 

de 1970 e 1980. Particularmente os loteamentos passaram por um lento processo 

de consolidação, sem contar com a instalação prévia de qualquer infra-estrutura, 

tendo a precária pavimentação da rede viária e a distribuição da água e da energia 

elétrica implantadas por demandas apresentadas pelos proprietários dos lotes, 

sendo o esgotamento sanitário efetuado por meio do sistema fossa/sumidouro, com 

destinação final para infiltração no solo. Os conjuntos habitacionais, decorrentes da 

política pública de habitação desenvolvida nos anos 70 e 80, contam com ruas 

pavimentadas, rede de distribuição de água e energia e, igualmente, utilizavam o 

tratamento do esgoto por meio do sistema fossa/sumidouro com infiltração no solo. 
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O padrão urbanístico predominante na área pode ser considerado de baixa 

densidade, correspondendo, essa porção do território urbano da cidade, à zona não 

adensável, gravada com a instituição da ZPA-1, cujos coeficientes de 

aproveitamento são menor que os previstos para a utilização e adensamento básico. 

Tais especificidades, contudo, ainda representam um conflito, uma vez que existem 

evidências de que a região desempenha uma importante função na recarga do 

aqüífero subterrâneo que abastece a cidade, constatando-se que, mesmo os baixos 

níveis de adensamento com infiltração de esgotos no solo podem comprometer a 

qualidade do aqüífero subtérreo. 

Diante dessa situação, torna-se imprescindível conter o lançamento e 

aumento de cargas contaminantes no referido aqüífero, cuja solução depende da 

instalação de sistema público de coleta e tratamento do esgoto cuja destinação final 

proteja o aqüífero subterrâneo. 

Por outro lado, a ocupação dos loteamentos sem a oferta da infra-estrutura, 

associada às características topográficas da área, resultaram em sérios problemas 

de drenagem e as dificuldades de acessibilidade, associadas à existência de 

inúmeros vazios urbanos tem refletido sérios problemas relacionados à coleta e 

destino final do lixo, fazendo com que muitas áreas desocupadas sejam adotadas 

para destinação irregular de lixo, resíduos de poda e aterramento com  descartes de  

metralhas e solos derivados de nivelamentos topográficos. 

 

Ação Estratégica – Gestão de Esgotos 

As diretrizes gerais que fundamentam as recomendações relativas à Infra-

estrutura de Saneamento Básico para a ZPA-1 são: 

1. Nas Zonas destinadas a preservação dos recursos naturais, o 

Zoneamento Ambiental não prevê a ocupação urbanística e, portanto, não haverá 

necessidade de infra-estrutura de saneamento básico. Contudo, devem ser 

consideradas as necessidades especiais derivadas das estruturas sanitárias de 

apoio instaladas na Zona de Uso Especial da ZPA-1, situadas no Parque; 

2. Nas Zonas cujo uso do solo é compatível com a urbanização 

controlada deve ser instalada infra-estrutura de saneamento básico, comportando os 

serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 

urbana e limpeza pública; 
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3. A ZPA-1 está inserida no meio urbano da Cidade do Natal e em parte 

de sua área, bem como em todo seu entorno, já existem serviços regulares de 

saneamento básico. Portanto, a infra-estrutura de saneamento básico nas Subzonas 

de Urbanização Controlada deve ser integrada aos sistemas de infra-estrutura 

sanitária da cidade, seguindo as mesmas normas e regulamentos; 

4. Natal ainda não conta com um Plano Diretor de Saneamento Básico 

nem com planos diretores específicos de abastecimento de água, drenagem urbana, 

esgoto sanitário e limpeza pública, mas na elaboração desses planos diretores a 

SZ2 da ZPA-1 deverá ser contemplada como Zona Urbana de Uso Restrito. 

Atualmente há um Plano Diretor de Esgotos Sanitários que está inconcluso porque 

existem pendências na definição de locais e forma de destino final dos esgotos dos 

subsistemas. O Plano Diretor de Drenagem está em fase de licitação da empresa 

que será contratada para elaborá-lo. O Plano Diretor de Abastecimento de Água 

está sendo elaborado pela CAERN – Companhia de águas e Esgotos do Rio Grande 

do Norte. Existe um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos concluído, mas 

que ainda não foi adequado para servir de Plano Diretor de Limpeza Pública nem foi 

como tal aprovado formalmente pelo Conselho de Saneamento Básico do Município 

– CONSAB; 

5. Recomenda-se ao Município que dê prioridade à implantação da infra-

estrutura de saneamento básico nas Subzonas de Urbanização Controlada da ZPA-

1 observando os planos diretores pertinentes, e que implemente a elaboração de um 

Plano Diretor de Saneamento Básico que integre e ordene as ações de saneamento 

em toda Natal, no contexto de um Plano Diretor de Saneamento para a Região 

Metropolitana na qual está inserida; 

6. A infra-estrutura sanitária da Zona de Uso Especial da Unidade de 

Conservação do Parque Municipal Dom Nivaldo Monte deve ser integrada aos 

sistemas que atendem e atenderão a SZ2.   

Estas diretrizes derivam das análises proporcionadas pelo Diagnóstico 

Ambiental da área que embasam as seguintes considerações: 

a) As águas subterrâneas do Aqüífero Barreiras têm grande importância 

no abastecimento de água de Natal, porque são águas de excelente qualidade e que 

se não forem poluídas podem ser exploradas com baixos custos de captação e 

distribuição, considerando que escoam sob a cidade, sendo a ZPA-1 uma das mais 

importantes áreas de recarga do Aqüífero Barreiras sem ocupação antropogênica; 
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b) De acordo com o Diagnóstico Ambiental da ZPA-1, o fluxo das águas 

subterrâneas do Aqüífero Barreiras, na ZPA-1, é radial e divergente, a partir de um 

alto potenciométrico estabelecido na direção Nordeste/Sudoeste, a partir do qual as 

águas subterrâneas escoam em duas frentes de escoamento principais, sendo uma 

no sentido Sudeste (sentido Neópolis), e outra no sentido Noroeste (sentido Cidade 

Nova), e uma frente secundária no sentido Sudoeste (sentido Pitimbu).  Portanto, 

por sua conformação de fluxo sob a ZPA-1, essa zona de recarga do Barreiras deve 

e pode ser facilmente protegido mediante restrições de ocupação do solo, sendo 

desejável que a SZ1, ainda não ocupada, permaneça como área de Preservação. 

Para a SZ2 devem-se manter restrições à ocupação e dar prioridade à implantação 

da infra-estrutura de saneamento básico; 

c) Ainda de acordo com o diagnóstico ambiental da ZPA-1, o modelo 

físico do fluxo das águas subterrâneas sob a mesma ressalta a sua importância 

como principal zona de recarga do Aqüífero Barreiras, não somente para a própria, 

como também para a região de Natal como um todo. O alto potenciométrico 

estabelecido na ZPA-1, o qual caracteriza o fluxo radial e divergente, deve ser 

fortemente controlado pelo campo de dunas geologicamente implantadas, e, 

portanto, a sua preservação significa a manutenção das condições de recarga 

natural do Aqüífero Barreiras neste domínio; 

d) O diagnóstico ambiental também mostra que sob a ZPA-1 o 

escoamento das águas subterrâneas para Sul/Sudeste, segue para o Rio Pitimbu, 

sugerindo que há condições de contribuição das águas subterrâneas do aqüífero 

Barreiras para o fluxo de base do Rio Pitimbu, tornando-o perene ao longo do ano 

hidrológico. Portanto, a preservação da zona de recarga do Barreiras na ZPA-1 é 

importante também para a segurança da qualidade das águas do Rio Pitimbu, que 

alimenta a lagoa do Jiqui, que é um dos principais mananciais de abastecimento de 

Natal; 

e) Um sistema público de esgotamento sanitário é de fundamental 

importância para Natal não apenas para proteção das águas do Aqüífero Barreiras, 

mas também por outras importantes questões de saúde pública. Esgotos constituem 

uma das principais rotas de transmissão de doenças e de poluição e contaminação 

do meio, inclusive águas superficiais. Por outro lado, uma zona de recarga de 

aqüífero deve ser dotada de infra-estrutura de saneamento básico capaz de protegê-

la convenientemente. 
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Na Zona de Urbanização Controlada, embora existam áreas de dunas a 

serem preservadas da ocupação, é permitida a ocupação com restrições 

urbanísticas, e, portanto, esta zona deve ser dotada de sistema público de 

esgotamento sanitário.  

Deve-se considerar que o Município de Natal, através da Lei 5250/2001, 

outorgou à CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, 

concessão exclusiva para prestação de serviços públicos locais de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. Desta forma, por força da Lei, cabe à CAERN a 

elaboração do projeto e a execução do sistema de esgotos sanitários para atender a 

SZ2. Contudo, cabe ao município, através de seu Conselho Municipal de 

Saneamento Básico – COMSAB e da Agência Reguladora de Serviços de 

Saneamento Básico do Município de Natal – ARSBAN, solicitar a CAERN a devida 

prioridade para as bacias de esgotamento que abrangem a SZ2 da ZPA1, bem como 

para o entorno de toda a ZPA-1. A prioridade se justifica, além de outras razões, 

pelo apoio nas recomendações explícitas constantes do Relatório da I Conferência 

Municipal de Saneamento Básico de Natal, realizada em 2003, que já determinava, 

na proposta 6 relativa ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, “Priorizar 

as obras de Esgotamento Sanitário nas principais áreas de recarga do aqüífero;”  

O Plano Diretor de Esgotos de Natal, elaborado pela CAERN em 2004, já 

prevê o atendimento das áreas passíveis de urbanização incidentes na ZPA-1 com 

rede coletora de esgotos e Estação de Tratamento (ETE) fora dos limites da ZPA-1. 

O local e o tipo de ETE ainda não estão definitivamente definidos, porque a CAERN 

ainda não realizou os estudos complementares solicitados pelo CONSAB nem 

respondeu satisfatoriamente algumas indagações do mesmo Conselho sobre esta 

questão, mas é certo que não haverá ETE do sistema público de esgotos sanitários 

dentro dos limites da ZPA-1. 

Na Zona Primitiva e Subzona de Uso Extensivo 2 é completamente 

incompatível a instalação de rede de esgoto, devendo tais instalações serem 

rigorosamente proibidas nessas áreas, excetuando-se pequenas instalações 

dispersas na Subzona de Uso Extensivo 2 e de uso temporário, decorrentes de 

pequenos equipamentos de apoio às atividades de manejo, com geração de até 0,5 

m3 de esgoto por dia, poderão ter seus esgotos dispostos localmente, após 

tratamento simples em tanque séptico, através de infiltração no solo por sumidouros 

ou valas de infiltração, ou solução semelhante. A operação de esgotamento 
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periódico do tanque séptico (a cada dois anos, por exemplo) deve dispensar o uso 

de carros limpa-fossa ou similares. Para atender essa condição, o tanque séptico 

pode ser do tipo proposto por Cynamon (ANDRADE NETO, 1997, p. 58-68), com 

leito de secagem profundo e coberto contíguo ao tanque, para permitir descarga 

hidrostática para o leito de secagem coberto e posterior remoção manual do lodo 

seco. A exceção da disposição local dos esgotos para equipamentos de apoio com 

pequena geração de esgotos no interior da SZ1 da ZPA-1 deve ser prevista porque, 

para esses casos, não há risco microbiológico de contaminação do aqüífero e a 

contaminação química (com nitrato, por exemplo) não é significativa e pode ser 

diluída no aqüífero sem efeitos relevantes. Por outro lado, essas exceções são 

importantes e se justificam porque a execução de rede coletora ou emissários no 

interior da Subzona de Preservação SZ1 seria mais impactante que a disposição 

local de volumes insignificantes de esgotos sanitários. 

Considerando a baixa capacidade de suporte para infiltração de esgotos no 

solo, recomenda-se que os esgotos resultantes das instalações localizadas na Zona 

de Uso Especial que integram o território da Unidade de Conservação do Parque 

Municipal Dom Nivaldo Monte, deverão ser conectados à rede pública de esgotos, 

no ponto conveniente mais próximo. Como essas instalações do Parque estão 

localizadas no limite de vias públicas que possibilitam a instalação de rede coletora 

de esgoto, não haverá dificuldade nem prejuízos ambientais derivados da execução 

de um emissário de transporte dos esgotos para uma destinação final fora da ZPA-1. 

      

6.3.2.1 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica – Gestão de 

Esgotos 

1. Elaboração do projeto e a execução do sistema de esgotos sanitários para 

atender a Zona de Urbanização Controlada e Zona de Uso Especial. Cabe ao 

Município, através de seu Conselho Municipal de Saneamento Básico – COMSAB e 

da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município de Natal – 

ARSBAN, solicitar à CAERN a devida prioridade para as bacias de esgotamento que 

abrangem a ZPA-1; 

2. Dispensa de interligação na rede coletora para pequenas instalações 

dispersas de uso temporário no interior da Subzona de Uso Extensivo 2, tais como 

postos de apoio de manejo, com geração de até 0,5 m3 de esgoto por dia, poderão 

ter seus esgotos dispostos localmente, após tratamento simples em tanque séptico, 
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através de infiltração no solo por sumidouros ou valas de infiltração, ou solução 

semelhante. A operação de esgotamento periódico do tanque séptico (a cada dois 

anos, por exemplo) deve dispensar o uso de carros limpa-fossa ou similares. Para 

atender essa condição, o tanque séptico pode ser do tipo proposto por Cynamon 

(ANDRADE NETO, 1997, p. 58-68), com leito de secagem profundo e coberto 

contíguo ao tanque, para permitir descarga hidrostática para o leito de secagem 

coberto e posterior remoção manual do lodo seco; 

3. Criar regra transitória para impedir que sejam instalados novos pontos de 

lançamentos de despejo sanitário no solo. 

  

Ação Estratégica – Adequação da Drenagem Urbana 

De acordo com o Diagnóstico Ambiental, a presença de dunas fixas na ZPA-

1 evita a ocorrência de escoamento superficial direto e possibilita a infiltração das 

águas de chuva. A fácil infiltração de águas de chuva não favorece a formação de 

lagoas nem riachos ou córregos. Com isso, apenas as regiões de baixios 

interdunares são passíveis de formar pequenos corpos d’água superficiais efêmeros 

(lagoas temporárias), e somente durante curtos intervalos de tempo em relação ao 

ano hidrológico, em especial durante e/ou após os picos de chuvas. Quando 

ocorrem, as pequenas acumulações de águas superficiais citadas, de caráter 

bastante efêmero na ZPA-1, não estão associadas à elevação e/ou contribuição de 

águas subterrâneas do Aqüífero Barreiras, visto que a profundidade média do lençol 

freático deste aqüífero, entre 13 e 57 metros, e sua distribuição ao longo da área, 

impossibilita que ocorra esse fenômeno de contribuição direta do aqüífero ao corpo 

de água superficial.  

Portanto, não é necessário sistema de drenagem nas Zonas Primitiva e de 

Uso Extensivo, pois as águas da chuva infiltram-se na área sem qualquer problema. 

Para a Zona de Urbanização controlada, em face da ocupação do solo com 

conseqüente impermeabilização parcial, deve ser elaborado o projeto de drenagem 

de acordo com as diretrizes do Plano Diretor de Drenagem da cidade, que está em 

vias de contratação. Como a referida área está sobre uma importante zona de 

recarga de aqüífero, deve se dar a devida prioridade para elaboração do projeto e 

para a execução do sistema de drenagem. O projeto deve considerar as áreas não 

edificáveis – Subzonas de Uso Conflitante, protegidas por Lei e designadas para 

Preservação Permanente, bem como as recomendações deste documento quanto 
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ao uso do solo naquela área, e deve incentivar as baixas taxas de 

impermeabilização. Também é necessário vetar a ocupação dos fundos de bacias 

fechadas. 

Está em fase de licitação a contratação dos serviços de elaboração do Plano 

Diretor de Drenagem de Natal. Portanto, o momento atual é oportuno para o 

Município dar a prioridade necessária ao projeto de drenagem da ZPA-1. 

 

6.3.2.2 Orientações para o Desenvolvimento da Ação Estratégica – Adequação da 

Drenagem Urbana 

1. Elaboração e execução de projeto de drenagem abrangendo a Zona de 

Ocupação Controlada, em face da ocupação do solo com conseqüente 

impermeabilização parcial, observando as diretrizes do Plano Diretor de Drenagem 

da cidade; 

2. Reservar, no Plano de Drenagem, áreas protegidas por deterem função 

de fundos de bacia de drenagem pluvial; 

3. Manter baixa taxa de impermeabilização do solo para as áreas passíveis 

de ocupação. 

 

Ação Estratégica – Gestão de Resíduos Sólidos  

Parte da ZPA-1 já conta com serviço de coleta de resíduos sólidos e limpeza 

pública, que também existe em todo seu entorno. Portanto, o serviço deve 

permanecer integrado ao serviço regular de limpeza pública da cidade. 

Para a Zona de Uso Extensivo, recomenda-se um serviço especial de coleta 

manual dos resíduos sólidos e a colocação de recipientes de acumulação temporária 

estrategicamente distribuídos nas rotas de uso público previstas no plano de 

manejo.  

A Zona de Uso Especial que integra a Unidade de Conservação do Parque 

Municipal Dom Nivaldo Monte deve gerar um volume maior de lixo, prevendo-se que 

não causarão maiores problemas, porque essa área é limítrofe com corredores 

viários que permitem a remoção desses resíduos pelo serviço de limpeza pública da 

Cidade do Natal. 
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6.3.2.3 Orientações para o Desenvolvimento da Ação Estratégica – Gestão de 

Resíduos Sólidos 

1. Efetuar estudo para verificação de deficiências visando integrar todas as 

áreas ao serviço regular de limpeza pública da Cidade; 

2. Disposição de um serviço especial de coleta manual dos resíduos sólidos, 

na Zona de Uso Extensivo, apoiado por plano de educação sanitária e 

disponibilidade de recipientes de acumulação temporária estrategicamente 

distribuídos nas rotas de uso público previstas no Plano de Manejo; 

3. Definição e adequação, na Zona de Uso Especial que integra o Parque, 

de pontos de coleta de resíduos sólidos assistidos pelo serviço de limpeza pública 

da cidade do Natal; 

4. Coibir, mediante ações sistemáticas de fiscalização, a deposição e 

queimada de resíduos sólidos de qualquer procedência, na ZPA-1, aplicando as 

sanções previstas na Legislação Ambiental em vigor. 

 

Ação Estratégica - Adequação do Sistema Viário 

Uma parte significativa das vias projetadas pelos loteamentos localizados na 

ZPA-1 não foi implantada, em decorrência do relevo da área. O Diagnóstico 

Ambiental da ZPA-1 permitiu verificar que algumas porções dos loteamentos não 

foram completamente implantadas, gerando problemas de acessibilidade. Por outro 

lado, parte dos loteamentos não oferece condições legais para serem implantados, 

devido abrigarem áreas designadas para preservação permanente, identificadas e 

espacializadas no Zoneamento Proposto no Plano de Manejo.  

A sustentabilidade ambiental diz respeito à harmonização das práticas 

necessárias à conservação dos recursos naturais, considerando, também, a 

harmonização de qualidade urbanística para as áreas cuja função social é 

compatível com a ocupação e desenvolvimento de atividades urbanas. Dessa forma, 

a adequação do sistema viário, objetivando conciliar a melhoria da acessibilidade 

nas áreas passiveis de urbanização, incidentes na ZPA-1, constitui-se uma das 

metas coadunadas ao Plano de Manejo da referida Zona. 
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6.3.2.4 Orientações para o Desenvolvimento da Ação Estratégica - Adequação do 

Sistema Viário 

1. Efetuar estudo para melhoramento das condições de acessibilidade viária 

na Zona de Urbanização Controlada, considerando o planejamento da drenagem 

urbana e os indicativos de preservação de fragmentos dos ecossistemas naturais 

dispersos na área; 

2. Promover arranjos, com uso dos instrumentos urbanísticos disponíveis, 

para viabilizar a adequação do sistema viário projetado, resguardando as áreas 

distinguidas para preservação; 

3. Efetuar estudos destinados à implantação de trilhas ecológicas a serem 

utilizadas nos programas de uso público e educação ambiental, após a solução de 

pendências que envolvem as questões fundiárias. 

4. Manter a proibição de circulação de veículos com produtos químicos, 

inflamáveis e tóxicos na ZPA-1 prevendo indicação na sinalização e cooperação 

com órgãos responsáveis pela circulação de trânsito. 

 

6.3.3 Subprograma de Integração 

A criação de áreas protegidas é hoje reconhecida como um dos fenômenos 

econômicos e sociais preponderantes para alcançar os objetivos do 

desenvolvimento em bases sustentáveis. Dependendo do patrimônio natural que se 

queira conservar, os usos recreativos e turísticos podem servir de suporte a um 

emergente setor de serviços que vem gradativamente se sedimentando e 

dinamizando a economia de municípios e regiões, contribuindo, direta e 

indiretamente para a geração de negócios, emprego e renda. 

Nesse contexto, o marketing ambiental tem trazido grandes contribuições 

para a implementação de políticas públicas destinadas à proteção ambiental, tendo 

como finalidade promover e consolidar a imagem da área protegida, valorizando a 

idéia de que é necessário e importante sacrificar um suposto potencial construtivo da 

área, em prol da melhoria da qualidade de vida das atuais e futuras gerações. 

É necessário que se pense a conservação ambiental da ZPA-1, a partir da 

perspectiva de sustentabilidade, envolvendo a população em geral e especialmente 

os cidadãos residentes em seu entorno, fortalecendo, valorizando e aperfeiçoando 

as relações que mantém com a área. 
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O Subprograma de Integração visa dar visibilidade ao Plano de Manejo da 

ZPA-1, levando a que as ações públicas e privadas considerem, se articulem e se 

coadunem com os objetivos, metas e condicionantes explicitados no referido Plano, 

que a sociedade o conheça e o adote como referência no debate e na tomada de 

decisões relacionados à gestão da referida Zona e que proteção e conservação 

ambiental da ZPA-1 e que a manutenção do patrimônio ambiental protegido seja 

aceita como uma importante meta para o alcance do desenvolvimento sustentável 

da cidade (Quadro 24). 

 
Quadro 24 – Subprogramas de Integração Constituinte do Plano de Manejo da 

Zona de Proteção Ambiental (ZPA-1) 
Subprograma de Integração 

AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

 

Comunicação e marketing 

Educação ambiental para a clientela do ensino 

Educação ambiental para as comunidades do entorno 
Sinalização informativa de educativa 

 

Ação Estratégica - Comunicação e Marketing 

A estruturação de uma Estratégia de Comunicação e Marketing é um forte 

aliado das etapas que compõem o caminho para a fixação de uma imagem positiva 

da ZPA-1 e do Parque Municipal e para a compreensão e internalização, pela 

sociedade, da idéia de proteção do patrimônio natural que tal área detém, como 

alternativa para o desenvolvimento em bases sustentáveis.  

 Na fase de Planejamento para o início da implementação do Plano de 

Manejo da ZPA-1 e Parque Municipal, contar com uma estratégia que divulgue a 

existência da ZPA-1 e do Parque e que, ao mesmo tempo, forme e informe sobre as 

circunstâncias que definiram a criação dessas áreas protegidas é fundamental para 

o sucesso da iniciativa, sendo imprescindível o uso de diversas ferramentas de 

comunicação que ofereçam as informações e, ao mesmo tempo, que funcione como 

canal para coleta da opinião da população sobre os conflitos envolvidos nesse 

processo, visando o contínuo aperfeiçoamento do Plano de Manejo. 

Estamos falando de um conjunto de meios e ferramentas articuladas que se 

destina a embasar as relações da ZPA-1 e Parque com o mundo exterior. Aqui, o 

foco é o uso de recursos comunicativos destinados a divulgar amplamente a 

instituição da ZPA-1 e do Parque, divulgando sua identidade visual, informando 
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sobre as especificidades relacionas aos recursos naturais e respectivas funções 

ecológicas e ao uso e ocupação das diversas zonas, bem como mantendo uma 

interlocução voltada a angariar informações sobre a visão dos variados segmentos 

sociais sobre o assunto, visando otimizar o esforço comunicativo. 

O objetivo geral dessa Ação Estratégica é definir a estrutura comunicativa, 

planejar e executar atividades destinadas a estabelecer relações constantes com os 

meios de comunicação, público escolar, moradores do entorno, comunidade 

científica e demais instituições que interagem na gestão da política ambiental de 

forma a tornar transparente a gestão da ZPA-1 e do Parque, proporcionando o 

contato direto da sociedade com os recursos naturais, permitindo que se tome 

conhecimento sobre a importância de suas funções ecológica, social, cultural e 

histórica, sendo a premissa básica a ampla socialização de informações e 

divulgação do andamento dos programas. 

As ações de Comunicação e Marketing proporcionam:  

• Ampliação do conhecimento sobre a ZPA-1, tornando-a uma unidade 

de conservação amplamente conhecida; 

• Melhoria do relacionamento com o público que interage com a ZPA-1; 

• Facilidade para conquista de aliados e parceiros institucionais; 

• Sedimentação de sua identidade simbólica; 

• Estimulação do interesse de grupos de formadores de opinião, 

aumentando seu desejo em preservar e conhecer; 

• Estimulação das comunidades locais a valorizarem a ZPA-1 e a 

tornarem-se aliadas na sua proteção; 

• Aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponíveis; 

• Otimização das ferramentas de comunicação disponíveis através de 

sua utilização combinada. 

A equipe encarregada de relações públicas deve adotar uma visão de 

comunicação estratégica, potencializando as demais ações destinadas à divulgação 

da ZPA-1 e do Parque, prevendo-se a realização periódica de palestras, seminários, 

exposições, etc, para a contínua capacitação dos gestores e da sociedade, com a 

finalidade de constante aperfeiçoamento da ação comunicativa. 

Visando uma melhor organização das informações, estas deverão ser 

integradas em um banco de dados sistematizado, organizado em dois blocos: um 
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conteúdo técnico-científico e outro para comunicação-educação, prevendo-se o 

desenvolvimento e instalação de um site sobre a ZPA-1 e o Parque, que funcione 

como centro de informação oficial sobre a Zona de Proteção, ponto de encontro e 

divulgação, bem como para disponibilizar o material informativo e resultados de 

pesquisas para visitantes e pesquisadores, em locais específicos, fornecendo 

suporte para o atendimento do público, com materiais de apoio para cada grupo de 

interesse, em conformidade com os interesses individuais.  

Com base nas necessidades da gestão ambiental e anseios da população 

devem ser criados e reproduzidos boletins informativos e relatório anual para 

divulgação dos resultados das ações de gestão da ZPA-1. Deve haver um 

planejamento do material para que uma parte possa ser disponibilizada 

gratuitamente, prevendo-se, também, estratégias para que outra parte tenha 

distribuição mediante a cobrança, mesmo que simbólica, gerando fonte de recursos 

para a ZPA-1. 

A Ação Estratégica de comunicação e Marketing deve promover parcerias 

observando: 

• Regras e condicionantes sobre a exposição do nome e de imagens da 

ZPA-1 e do Parque; 

• Priorização de parcerias com as associações e entidades sem fins 

lucrativos. 

 

6.3.3.1 Orientações para o Desenvolvimento da Ação Estratégica – Comunicação e 

Marketing 

1. Utilizar os elementos simbólicos criados para definição da identidade 

visual da ZPA-1 e Parque, definidos no projeto de sinalização, associada a um 

roteiro de aplicações para atender as diversas necessidades: sinalização, material 

educativo, material publicitário, suvenir, etc; 

2. Instituir, instalar e capacitar estrutura de Relações Públicas para o 

planejamento e efetivação das ações de Comunicação e Marketing na ZPA-1 e 

Parque, encarregada de centralizar e uniformizar as ações de comunicação, interagir 

com a imprensa local; promover campanhas de divulgação objetivando a 

disponibilização de informações relativas à regulamentação e possibilidades de uso 

recreativo na ZPA-1 e Parque, considerando que a primeira fase de implantação das 

ações de comunicação e marketing, terá um caráter didático e que as etapas 
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consecutivas se disporão a interagir, mais efetivamente com  a implementação do 

Plano de Manejo; 

3. Assegurar, por meio de diversos recursos, espaços de divulgação na 

mídia local, regional e nacional a veiculação de matérias relacionadas ao Plano de 

Manejo da ZPA-1 e do Parque Municipal; 

4. Instalar site ou portal interativo contendo as informações relativas à ZPA-1 

e ao Parque, contando com ambiente de interlocução com os usuários; 

5. Criar um programa de capacitação dos membros do conselho gestor, e 

dos agentes ambientais encarregados da implementação de ZPA-1, para que 

possam atuar de maneira participativa no Programa de Comunicação e Marketing, 

ajudando na divulgação de seu Plano de Manejo; 

6. Criar e publicar material informativo dedicado à divulgação da ZPA-1, 

folder, cartilha, cartazes, banner, calendários, postais, etc; 

7. Articular-se com os projetos de pesquisa e monitoramento, objetivando 

divulgar a ZPA-1 e o Parque em eventos de cunho ambientalista, municipais, 

estaduais, nacionais e internacionais; 

8. Promover evento específico, anual ou bienal, para divulgação, avaliação e 

aperfeiçoamento dos conhecimentos e regras de manejo que envolvem os atributos 

e ecossistemas da ZPA-1 e Parque. 

 

 Ação Estratégica - Educação Ambiental para a Clientela do Ensino  

A educação ambiental constitui-se uma ação primordial para a o sucesso da 

implementação do Plano de Manejo da ZPA-1, porque se dedica à sedimentação da 

consciência ecológica na formação dos cidadãos.  

Neste sentido o Plano de Manejo da ZPA-1 identifica a necessidade, no 

âmbito do ensino, de ações que proporcionem a divulgação de informações 

específicas sobre as particularidades ambientais e urbanísticas da área, envolvendo 

os vários níveis de professores e do público estudantil da Cidade. 

 

6.3.3.2 Orientações para o Desenvolvimento da Ação Estratégica - Educação 

Ambiental para a Clientela do Ensino 

1. Criar uma comissão designada à elaboração de projeto de educação 

ambiental específico para a temática relacionada às áreas protegidas, formadas por 

profissionais que atuam no ensino e em órgão ambientais; 
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2. Elaborar um projeto de educação ambiental formal, específico para a 

ZPA-1 e Parque; 

3. Capacitar servidores do ensino e fazer convênio com ONG para, 

juntamente, ministrar nas instituições de ensino fundamental, médio e superior, 

atividades e cursos destinados à compreensão da função sócio-ambiental das áreas 

protegidas, aprofundando os conhecimentos relacionados à ZPA-1 e Parque 

Municipal; 

4. Criar e publicar material didático envolvendo informações relacionadas à 

proteção ambiental, valorizando o Plano de Manejo da ZPA-1; 

5. Envolver a Secretaria Municipal de Educação na elaboração deste 

programa, especialmente na definição do conteúdo, agendas e metodologia; 

6. Envolver alunos da rede formal de ensino básico, graduação universitária, 

cursos profissionalizante e de especialização relacionados à área ambiental como 

estagiários e voluntários para o desenvolvimento de ações específicas de educação 

ambiental; 

7. Priorizar a agenda de visitação e educação ambiental  para os alunos da 

rede formal de ensino, estabelecendo calendário específico para essa finalidade e 

oferecendo suporte para o transporte dos estudantes; 

8. Estabelecer calendário específico priorizando a divulgação, nas escolas, 

dos assuntos da ZPA-1, utilizando linguagem acessível ao público escolar, em  

palestras, experimentos e exposição abordando as informações, métodos e 

resultados das pesquisas desenvolvidas na área; 

9. Criar concurso anual voltado ao público estudantil envolvendo produção 

literária, de artes visuais, cênicas, etc, que abordem as temáticas relacionadas à 

ZPA-1 e Parque Municipal. 

 

Ação Estratégica - Educação Ambiental para as Comunidades do Entorno  

A criação e regulamentação de uma Zona de Proteção Ambiental pode gerar 

conflitos imediatos envolvendo a população do entrono. Os estudos destinados à 

elaboração do Diagnóstico Sócio-Ambiental da ZPA-1 deixaram antever que existe 

uma desconfiança, por parte da população que reside no entorno, com relação a 

uma possível perda de contato e usos tradicionais que são desenvolvidos no 

território da referida Zona.  
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Verificou-se, nas entrevistas e oficinas destinadas à obtenção da percepção 

da população do entorno, especialmente da residente nas áreas que concentram as 

camadas de baixo poder aquisitivo, o sentimento de que a implantação e 

regulamentação da ZPA-1, associada à criação do Parque Municipal Dom Nivaldo 

Monte, deve coibir ou dificultar o acesso da população pobre á essa área, impedindo 

alguns usos que se configuram como tradicionais durante as últimas décadas.  

Nesse sentido, a educação ambiental, voltada a promover a integração das 

comunidades residentes no entorno da ZPA-1, deve ser valorizada, dedicando-se a 

promover a consciência ecológica do cidadão comum, proporcionar informações 

específicas sobre as características e funções ambientais e urbanísticas da área e 

valorizar os moradores do entorno como agentes ativos na missão de proteger e 

utilizar a ZPA-1, de forma sustentável, como patrimônio natural existente. 

A integração da população residente no interior e entorno da ZPA-1 deve ser 

promovida como uma ação educativa. 

Várias estratégias podem ser adotadas nesse sentido quais sejam: 

A facilitação do acesso por meio de cartão magnético, atrelado a um sistema 

de cadastro, favorecendo a auto-estima dos usuários permanentes; 

A articulação com associações comunitárias do entorno para facilitar a 

interação de grupos de interesse para atuarem como agentes ambientais nas 

atividades de pesquisa, monitoramento, recuperação ambiental, ecoturismo, etc;  

A manutenção do campo de futebol como Subzona de Uso Extensivo foi 

estrategicamente concebida como um fator que favorece à integração da população 

de Cidade Nova e Nova Cidade com a ZPA-1, por refletir uma preocupação em 

manter uma atividade tradicionalmente desenvolvida por tais comunidades. 

O ecoturismo se apresenta, particularmente, uma importante alternativa 

coadunada com a estratégia de educação ambiental dirigida para as comunidades 

do entorno. 

O ecoturismo tem ressurgido como uma atividade econômica do mundo 

moderno, podendo ser conduzido como um tipo de turismo sustentável em áreas de 

grande potencial ecológico, promovendo a conciliação entre a atividade turística e a 

conservação do meio ambiente.  

Diante dos recursos naturais observados na ZPA-1, tais como: paisagem 

contemplativa da cidade, dunas, aspecto da vegetação, faunístico, além do belo por 
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do sol, a implantação da ZPA-1 abre oportunidades para o envolvimento da  

população residente no entorno, por meio do ecoturismo.  

O Plano de Manejo da ZPA-1 prevê atividades de educação ambiental em 

vários espaços, por meio de visitação assistida, favorecendo o desenvolvimento de 

estratégias articuladas aos roteiros turísticos da cidade, apresentando-se como um 

diferencial com relação a outros roteiros urbanos, por estar apoiado na instituição de 

trilhas interpretativas e no desenvolvimento de ações de descontração e lazer 

explorando atividades físicas, intelectuais e de socialização que tem como base o 

contato com a natureza. 

Para a compatibilização do turismo ecológico com as demais ações de 

educação ambiental destinadas ao público estudantil e moradores do entorno é 

imprescindível a organização de uma agenda, considerando a necessidade de 

observação da capacidade de suporte para a utilização pública de cada espaço 

específico. 

O desenvolvimento de atividades de ecoturismo na ZPA-1 deve, portanto, 

ser aproveitada como uma importante possibilidade de potencializar a integração 

dos moradores do entorno, particularmente os que residem nas comunidades de 

menor poder aquisitivo, mediante a capacitação de agentes locais para atuarem 

como guias, bem como estabelecendo roteiros que incluam, além da visitação dos 

espaços naturais, a visitação de espaços urbanos, voltados ao desenvolvimento de 

atividades culturais, localizados nessas comunidades, favorecendo a criação de um 

mercado de serviços voltados ao atendimento dos visitantes. 

 

6.3.3.3 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica - Educação 

Ambiental para as Comunidades do Entorno  

1. Elaborar uma pesquisa específica para identificar roteiros e produtos que 

possam ser agregados em um projeto para desenvolvimento do ecoturismo na ZPA-

1; 

2. Elaborar um projeto de educação ambiental voltado para o cidadão 

comum que será utilizado, também, nas atuações voltadas para as populações 

residentes no entorno; 

3. Capacitar os gestores de comunicação e educação ambiental para atuar 

na execução do projeto de educação ambiental para o cidadão comum; 
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4. Envolver e capacitar as várias secretarias que atuam nos bairros do 

entorno da ZPA-1 para atuarem, no desenvolvimento de suas atribuições 

quotidianas, como educadores ambientais; 

5. Criar mecanismos para facilitação do acesso da população do entorno, 

por meio de cartão magnético, atrelado a um sistema de cadastro, favorecendo a 

auto-estima dos usuários permanentes; 

6. Articular entidades comunitárias do entorno para facilitar a interação de 

grupos de interesse para atuarem como agentes ambientais nas atividades de 

pesquisa, monitoramento, recuperação ambiental, ecoturismo, etc;  

7. Priorizar a agenda de visitação, educação ambiental e utilização do 

campo de futebol para assistir as populações residentes no entorno; 

8. Incluir, nas ações de monitoramento das dinâmicas sociais, pesquisas 

específicas para avaliação da visão e grau de satisfação da população do entorno, 

com relação à implementação do Plano de Manejo da ZPA-1 e do Parque; 

9. Promover, a partir de ações de educação ambiental, o envolvimento de 

instituições culturais e prestadores de serviços estabelecendo uma rede para atuar 

integrada ao roteiro do ecoturismo implantado na ZPA-1 e Parque; 

10. Desenvolver ações que fomentem a expressão artística nas 

comunidades do entorno, utilizando essa produção para divulgação do Plano de 

Manejo da ZPA-1 e do Parque; 

11. Formar e capacitar guias para o desenvolvimento de atividades de 

ecoturismo, priorizando os moradores das comunidades de menor poder aquisitivo 

que residem no entorno; 

12. Fomentar o desenvolvimento de atividades e eventos culturais que 

favoreçam a inclusão das comunidades de menor poder aquisitivo nos roteiros de 

visitação turística; 

13. Fomentar e auxiliar a geração de uma rede de prestação de serviços 

para atendimento de demandas geradas pelos visitantes, valorizando os recursos 

naturais e valores culturais locais, envolvendo a criação e venda de artesanato, 

feiras de produtos reciclados, comidas regionais, etc; 

14. Estabelecer um repertório permanente verbal e escrito que contemple 

temas que valorizam o meio ambiente e os aspectos culturais; 

15. Criar um cronograma de atividades envolvendo os Programas de 

ecoturismo e Educação Ambiental. 
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Ação Estratégica - Sinalização Informativa e Educativa 

A sinalização constitui-se uma importante ferramenta de comunicação e 

marketing para a construção de uma identidade visual, tornando-se necessária a 

criação de um projeto voltado a geração de um sistema simbólico que solucione 

graficamente os sinais de identificação do espaço e respectivos planos a serem 

divulgados. 

Considerando que a ZPA-1 e o Parque Municipal Dom Nivaldo Monte 

integram um conjunto de áreas protegidas localizadas no território da Cidade do 

Natal, entende-se fundamental que suas identidades visuais se constituam peças 

que mantenham conexão com uma família de símbolos que dão identidade a todas 

as Zonas Protegidas existentes no território da Cidade. 

Com isto, a identidade visual da ZPA-1 e do Parque Municipal não pode ser 

criada como símbolos autônomos e independentes, devem ser concebidos de forma 

a divulgar uma mesma idéia e linguagem, possibilitando que sejam reconhecidas 

como Símbolos relacionados ao conjunto de Zonas Protegidas do Município de 

Natal. 

Concebidos a partir dessa visão, os símbolos adotados como identidade 

visual da ZPA-1 e do Parque Municipal passarão a ser aplicados em todos os meios 

de comunicação e divulgação, seguindo orientações do projeto e, especialmente,  na 

sinalização que detém funções informativas e educativas. 

Os dispositivos de sinalização com finalidade informativa se aplicam: na 

sinalização externa que compreende a sinalização viária, indicando as rotas que dão 

acesso à ZPA-1 e ao Parque, condicionantes ambientais, dentre outros; na 

sinalização local que possibilita identificar o território da ZPA-1 e portais de acesso 

ao Parque e na sinalização interna que informa a localização das zonas interiores e 

dos equipamentos de uso público. 

Os dispositivos de sinalização com finalidade educativa se aplicam na 

sinalização externa, apresentando mensagens que valorizam as metas ambientais 

da ZPA-1 e do Parque e na sinalização interna, nas áreas e trilhas passíveis de 

visitação e se destinam a passar informações relacionadas às características dos 

ecossistemas e dos elementos naturais, bem como a informar sobre normas de 

conduta a serem observadas pelos usuários. 

A sinalização é um instrumento fundamental na construção da identidade da 

ZPA-1 e do Parque e além de ser concebida tendo em vista remeter a uma 
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identidade maior que diz respeito ao conjunto de ZPA’s contidas na cidade, se 

destina a dialogar com a população e visitantes da cidade, promovendo credibilidade 

para a política de conservação ambiental do município e invocando a 

responsabilidade social dos cidadãos. 

 

6.3.3.4 Orientações para o Desenvolvimento da Ação Estratégica - Sinalização 

Informativa e Educativa 

1. Elaborar projeto global para criação da identidade visual das ZPAs da 

Cidade; 

2. Discutir o projeto de identidade visual das ZPAs com os gestores e 

funcionários; 

3. Criar símbolo para a identidade visual da ZPA-1 e Parque Municipal, 

observando os conceitos do projeto global, contendo detalhamento de aplicação nos 

diversos suportes de comunicação e divulgação (papelaria, impressos, veículos, 

uniformes, etc), desenvolvendo um sistema completo, incluindo manual de aplicação 

do sistema visual e um workshop para os profissionais responsáveis pela 

comunicação; 

4. Desenvolver projeto de sinalização contemplando as necessidades de 

sinalização externa e interna, gerando os padrões a serem adotados pelos diversos 

dispositivos: 

Plano de integração na sinalização viária; 

Dispositivos de divulgação da ZPA-1 e do Parque contendo mensagens de 

cunho educativo; 

Dispositivos de identificação do território da ZPA-1; 

Dispositivo de sinalização dos Pórticos do Parque Municipal; 

Dispositivos de sinalização dos equipamentos e espaços interiores; 

Dispositivos de sinalização educativa contemplando os padrões específicos 

para sinalização de trilhas, identificação de ecossistemas, identificação de espécies 

e divulgação de regras de conduta para os visitantes. 

5. Dialogar com os departamentos responsáveis pelas estradas que cortam 

e margeiam a ZPA-1 para viabilizar a idéia da implantação de projetos especiais de 

sinalização viária, turística e educativa, investindo na locação da sinalização externa 

em pontos estratégicos que tenham alta visibilidade, estejam em áreas importantes 

das cidades no entorno ou funcionem como demarcadores de limites da ZPA-1; 
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6. Desenvolver projeto para divulgação da identidade visual da ZPA-1 e do 

Parque da cidade em artefatos tais como: postais, pôster, camisetas, bonés e 

viseiras, canetas, sacolas, agendas, etc, com alto padrão de designer gráfico e 

qualidade do produto. 

O concurso público de idéias para a concepção da identidade das Zonas 

Protegidas da Cidade deve ser considerado como uma boa alternativa de Marketing 

que, além da obtenção do produto específico gera publicidade e ajuda a introduzir as 

questões que dizem respeito à implementação do Plano de Manejo da ZPA-1. 

 

6.3.4 Subprograma de Recuperação Ambiental 

O principal objetivo desse Subprograma é executar estudos e desenvolver 

projetos voltados: a restaurar ou recuperar ecossistemas degradados por distúrbios 

antrópicos ou naturais, promover o reordenamento do uso do solo nas zonas de 

Conflito, tornando-o compatível com a conservação dos recursos naturais existentes 

e ao estabelecimento de corredores ecológicos que proporcionam condições de 

integração da ZPA-1 com outras ZPA’s existentes na Cidade (Quadro 25).  

 

Quadro 25 – Subprogramas de Recuperação Ambiental Constituinte do Plano 
de Manejo da Zona de Proteção Ambiental (ZPA-1) 

Subprograma de Recuperação Ambiental 

AÇÕES ESTRATÉGICAS Recuperação de áreas degradadas 

Reordenamento do uso do solo 
Planejamento de corredores ecológicos 

 

 

Ação Estratégica - Recuperação de Áreas Degradadas 

A recuperação de áreas naturais degradadas exige o aprofundamento dos 

conhecimentos relativos aos elementos e dinâmicas ecológicas e a adoção de 

medidas estratégicas de restauração específicas para cada situação identificada 

 

6.3.4.1 Orientações para o Desenvolvimento da Ação Estratégica - Recuperação de 

Áreas Degradadas 

1. Identificar, mapear e delimitar as áreas destinadas à preservação 

ambiental que apresentam algum tipo de transformação a partir de atividade humana 

voluntária ou não no âmbito da ZPA-1, com maior ênfase para a Zona Primitiva e as 
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Subzonas de Conflito que abrangem Áreas de Preservação Permanente (APPs) da 

SZ2, cuja degradação conduziu a algum tipo de instabilidade ambiental com 

potencial para se expandir por novas áreas; 

2. Estabelecer projetos específicos voltados a recuperar as áreas 

degradadas mais impactadas e mais extensas; 

3. Integrar as ações de recuperação aos programas de pesquisa e 

monitoramento; 

4. Instalar sinalização indicativa da ação de recuperação, contendo 

informações educativas e de alerta. 

 

6.3.4.2 Orientações Metodológicas para a Recuperação Ambiental 

A avaliação das áreas degradadas enumerou um conjunto de ações que 

provocam degradação nos ambientes naturais da ZPA-1. O quadro 26 apresenta as 

principais ações degradantes e os sistemas de recuperação sugeridos. 

 

Quadro 26 - Ações provocadoras de degradação e sistemas de recuperação 
sugeridos para a Zona Primitiva  

 Tipo de degradação Sistema de recuperação sugerido 

- queimadas - regeneração natural e intervenção direta 

- cavas de mineração - intervenção direta  

- cortes e aterros - intervenção direta 

- caminhos e trilhas - intervenção direta 

- desmatamento - regeneração natural e intervenção direta 

 

A regeneração natural é recomendada para áreas que sofreram impactos 

reversíveis, mantêm a estrutura edáfica, apresentam banco de sementes no solo, 

estão localizadas próximas a áreas relativamente extensas de vegetação nativa bem 

conservada e ainda conservam poder de auto-regeneração. As áreas de Restinga 

Arbustiva, classificadas, descritas e mapeadas como Restinga Arbustiva esparsa no 

Diagnóstico da ZPA-1 correspondem à vegetação que sofreu e continua sofrendo a 

ação de queimadas. Como foi exposto acima, essa vegetação alterada tem se 

recuperado satisfatoriamente quando não é mais submetida à ação do fogo. Tendo 

em vista a manutenção da capacidade de autoregeneração da vegetação natural 

nas áreas queimadas, a elevada suscetibilidade desse ambiente à degradação 

quanto sob intervenções que impliquem movimentação de solo e os elevados custos 
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financeiros que a aceleração artificial do processo envolveria, recomenda-se que 

seja garantida a possibilidade de regeneração natural para as áreas que foram 

submetidas a queimadas e que atualmente constituem as áreas de Restinga 

Arbustiva esparsa em seus diversos estágios sucessionais. 

Para que as condições de regeneração natural se mantenham é 

fundamental: 

• Eliminar a circulação de pessoas pelas áreas em recuperação; 

• Efetuar campanhas de conscientização da população quanto ao perigo 

que as queimadas representam e sobre as responsabilidades legais dos 

incendiários; 

• Elaborar e aplicar um plano de fiscalização intensa, sobretudo durante 

a estação seca, visando coibir a ação dos incendiários e a circulação de pessoas; 

• Colocar sinalização de alerta para coibir a ação dos incendiários, e 

• Elaborar um programa de combate a incêndio em vegetação nativa 

sobre dunas. 

 

A intervenção direta é recomendada para os demais casos de degradação, 

entretanto com diferentes tipos de ação, conforme se indica a seguir. 

Para cavas de mineração, especificamente para a cava maior, descrita 

acima, a intervenção envolve as seguintes ações: 

• Realizar adequação da drenagem de maneira que as águas pluviais da 

parte urbanizada da SZ1A, especificamente em Nova Cidade, não fluam para o 

interior da cava; 

• Remover o entulho de construção civil que se encontra nas bordas e no 

interior da cava; 

• Além do cercamento recomendado para toda a Zona Primitiva, é 

necessário intensificar a fiscalização nesse setor para evitar que a situação de 

deterioração se restabeleça. 

Como proposto no Zoneamento Ambiental a grande cava de mineração 

pode ser destinada a uso extensivo, com possibilidades de utilização para viveiro de 

reprodução de mudas de espécies nativas, havendo, contudo, a necessidade de 

estudos e projeto específico para tornar tal uso compatível com os objetivos de 

preservação da área. 
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Para cortes e aterros é necessária uma intervenção mais profunda, visto que 

o quadro de instabilidade ambiental é o mais grave, juntamente com o apresentado 

em algumas trilhas e caminhos. As ações de degradação apresentam geralmente 

uma configuração linear, alterando a conformação do relevo e induzindo a processos 

de erosão e de soterramento. As ações deverão ser conduzidas no sentido de 

readequar o relevo, recuperar o processo pedogenético e reintroduzir as espécies 

nativas locais. A prioridade das intervenções deve ser para os caminhos e ruas 

projetadas dos loteamentos que insidem no território da Subzona 1 da ZPA-1, tendo 

em vista a gravidade das degradações aí realizadas. 

As áreas degradadas localizadas ao longo de caminhos e trilhas, embora 

numerosas, geralmente apresentam dimensões reduzidas. Essas áreas deverão ser 

mapeadas e avaliadas quando ao nível de degradação. Devem ser indicadas as 

áreas onde pequenas intervenções serão suficientes para a atenuação dos fatores 

de degradação e estabelecida uma hierarquia de intervenções, atuando primeiro nos 

casos mais graves. Muito provavelmente todas as intervenções exigirão, assim como 

para cortes e aterros, afeiçoamento do relevo, restabelecimento do processo 

pedogenético e plantio de espécies nativas. Deverá ser suspensa a circulação de 

pessoas por esses locais. 

As áreas onde ocorreu desmatamento e apresentam destinação para 

construção de edificações não necessitam de recuperação. As demais áreas 

localizadas na Zona Primitiva e nas áreas Zonas de Conflito destinadas à 

conservação, situadas na SZ2, por serem de pequena extensão e por estarem nas 

proximidades de áreas com vegetação natural, devem ser conduzidas com 

regeneração natural, observando-se as seguintes recomendações: 

• não remover galhos e folhas secas, permitindo a incorporação de 

matéria orgânica e nutrientes ao solo, 

• não atear fogo nos galhos e folhas secas, 

• registrar no livro de ocorrências o local, o tamanho da área e o 

responsável pelo desmatamento. 

 

Atividades de Recomposição Ambiental 

Pelo exposto no item anterior as atividades de recomposição ambiental mais 

complexas devem ocorrer nas áreas degradadas por cortes, aterros e pela 

circulação em caminhos e trilhas. 
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Nos cortes e aterros a seqüência de atividades é a seguinte: 

a) Isolamento da área. Uma vez identificada a extensão da área 

degradada, a mesma deve ser sinalizada e isolada, evitando-se que pessoas 

tenham acesso ao local e colaborem para agravar o estado de desequilíbrio. 

b) Identificação da(s) causa(s) da degradação. Identificar o(s) processo(s) 

que estão provocando a degradação no local. Geralmente será a mobilização de 

solos, vegetação e sedimentos, ou o soterramento, provocado pela deposição de 

materiais transportados de um local erodido. 

c) Remoção ou atenuação dos processos de degradação. Em caso de 

erosão deve-se levar em conta que a mesma é provocada pela ação dos ventos 

sobre sedimentos desprovidos de capeamento edáfico e/ou pela ação das 

enxurradas durante o período chuvoso. Para conter o efeito erosivo são necessários 

vários procedimentos isolados ou em conjunto, destacando-se: 

- correção topográfica, atenuando a quebra acentuada do relevo no topo dos 

barrancos e reduzindo a declividade. Essa tarefa deve ser realizada manualmente, 

utilizando apenas pás e enxadas. Em nenhum momento devem ser utilizados 

veículos pesados que ampliem a área degradada. Quando houver necessidade de 

remover a camada superficial estruturada de solo e com alguma vegetação encima, 

deve-se primeiramente remover orquídeas e bromélias para serem plantadas em 

outro local e a camada de solo deve recobrir as areias expostas. Todos os detritos 

de folhas e ramos finos devem ser incorporados à camada superficial para acelerar 

a agregação das partículas de areia. O material removido das partes mais elevadas 

deve ser acomodado nas partes mais baixas e/ou utilizados para disciplinar o 

escoamento das águas superficiais. 

- fixação de sedimentos nos locais onde a declividade ainda permaneça 

elevada e onde possa haver risco de deslizamento ou reinício do processo erosivo 

pelo vento ou pela água. Essa fixação deve ser mecânica, utilizando-se para isso 

uma cobertura com material de origem orgânica, de preferência fibra vegetal. 

Mantas de juta trançada fixadas mecanicamente sobre a camada de areia onde se 

adicionou restos de folhas, palha de coqueiro ou fibra de coco funcionam muito bem 

para, além de fixação, acelerar o processo pedogenético, conforme recomendam 

Araujo et al. (2005). Esse procedimento é extremamente importante e não deve ser 

negligenciado, sob pena de se ver todo o processo de recuperação comprometido. 

Em taludes muito extensos em altura, é recomendável a construção de “degraus” 



 

 

154

para reduzir as possibilidades de deslizamento e arraste de material durante o 

período chuvoso, quando o solo torna-se encharcado e, portanto, mais pesado e 

mais suscetível ao deslizamento e à erosão. 

d) Recomposição vegetal. O processo de introdução de espécies nativas 

deve ser acelerado com o objetivo de cobrir o mais rapidamente o solo, utilizando-se 

apenas espécies nativas existentes na área. Os seguintes procedimentos podem ser 

realizados em conjunto ou isoladamente, entretanto, para maior eficiência, sugere-se 

que todos sejam empregados: 

- enriquecimento do solo com sementes de gramíneas, de preferência 

Gouinia virgata (a espécie que naturalmente povoa as áreas queimadas), de outras 

ervas e de arbustos, como camboim e angélica. A coleta de sementes deve ser 

realizada diretamente junto à vegetação da ZPA-1 em período apropriado. 

- plantio de mudas de ervas, de preferência Gouinia virgata, obtidas a partir 

da vegetação local, e de mudas de arbustos e árvores nativas produzidas no Horto 

Florestal Parque do Pitimbu, próximo à ZPA-1. O plantio de ervas deve ser feito num 

grau de adensamento semelhante ao das touceiras em ambiente em recuperação 

natural, através de pequenas aberturas na malha de fibras fixadoras dos taludes. As 

mudas devem ser plantadas em covas feitas em aberturas maiores onde foi 

adicionado substrato contendo matéria orgânica, argila e adubo nas proporções 

adequadas. A densidade de mudas é determinada pela fragilidade do sistema 

estabilizador de talude implantado, pois o pisoteio e a ruptura da malha pode 

comprometê-lo. A diversidade de espécies introduzidas deve ser observada, dando-

se preferência para as espécies de crescimento rápido, menos exigentes quanto aos 

cuidados e de desempenho já conhecido em ambientes arenosos, como peroba, 

pau-brasil, ipê, que devem ser plantadas em maior densidade. O Horto Florestal 

Parque do Pitimbu possui técnica de produção e diversidade de espécies adequadas 

para atender a esta etapa do subprograma. Não se deve plantar espécies que 

produzam frutos que atraiam pessoas. Ao lado das mudas de árvores deve ser 

fixado um tutor para dar sustentação às plantas durante seu crescimento, 

protegendo-as do tombamento pelo vento. O plantio deve ser realizado no início da 

estação chuvosa, em função das possibilidades da existência de umidade no solo 

durante o importante período de estabelecimento das mudas.  

Nos caminhos e trilhas, na maioria das vezes, a degradação envolve as 

mesmas etapas utilizadas para recompor cortes e aterros, entretanto, em alguns 
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locais os aclives e os declives são bastante acentuados e a ação do vento é muito 

intensa, dificultando a fixação dos sedimentos. Nesses casos, cada situação deve 

ser avaliada individualmente, verificando a gravidade da degradação, avaliando-se a 

velocidade de avanço e se há necessidade de intervenção. Em caso positivo as 

intervenções devem ser cuidadosamente planejadas e implantadas e seguem 

basicamente o indicado acima. 

 

Procedimentos de Manutenção 

O período imediatamente posterior à instalação das atividades de 

recuperação é muito importante e deve ser monitorado semanalmente, quanto ao 

sucesso do estabelecimento das mudas, ao aparecimento de pragas e/ou doenças 

ou ao surgimento de novos focos de erosão e/ou soterramento. Nesses últimos 

casos, a equipe de recuperação deve entrar imediatamente em ação para reverter 

qualquer desestabilização. O controle de pragas deve utilizar métodos que 

dispensem o uso de pesticidas artificiais, de alta toxicidade e elevada persistência 

no ambiente. O aparecimento de ervas daninhas também deve ser monitorado e 

caso haja necessidade de controle deve-se optar por uma técnica que não utilize 

herbicidas.  

Para garantir o abastecimento de água ao solo e às plantas durante os dois 

primeiros anos, deve ser montado um sistema de irrigação suplementar por 

aspersão. Essa irrigação deve ser ativada durante a estação chuvosa nos períodos 

curtos de estiagem, já que o solo não armazena água por muitos dias. Durante a 

estação seca o emprego de irrigação deve ser controlado e avaliado quanto à sua 

eficácia, uma vez que o uso de irrigação continuada para acelerar o processo de 

revegetação em dunas, embora assegure a sobrevivência das plantas durante os 

períodos de estiagem, cria um grau de artificialização que conduz a sucessão 

vegetal para comunidades distintas daquelas originais. A avaliação do 

comportamento da recuperação da cobertura vegetal em dunas no litoral paraibano 

por Carvalho e Oliveira-Filho (1993), Miranda (1994) e Santos et al. (2000) indicou a 

ocorrência de espécies não tolerantes aos habituais estresses hídricos das dunas, 

as quais, uma vez cessada a irrigação, tenderiam a desaparecer; observaram 

também a profusão de várias espécies de gramíneas ruderais, como Rhynchelitrun 

repens e Cenchrus echinatus, por exemplo, e a provável indução de uma 

arquitetura/morfologia radicular que diminui a tolerância da planta aos estresses 
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hídricos e nutricionais. Desta forma, o processo de revegetação induzida dos 

terrenos arenosos deve trabalhar com irrigação por aspersão para as ervas e com 

irrigação localizada para os exemplares arbóreos plantados em locais estratégicos, 

como por exemplo, ao longo dos caminhos. Nas demais áreas, onde serão utilizadas 

espécies herbáceas, ou será considerada a regeneração natural, as ações devem 

ser conduzidas para aumentar a capacidade de armazenamento de água dos solos, 

através da adição de material argiloso e de matéria orgânica nas camadas 

superficiais do solo. 

 

Avaliação dos Sistemas em Recuperação 

O tempo necessário para a estabilização do ambiente em recuperação é 

bastante variável e depende da diversidade e da intensidade das atividades 

empregadas na recuperação e dos cuidados dispensados durante a manutenção.  

Segundo se deduz a partir do trabalho de Carvalho e Oliveira-Filho (1993) são 

necessários de três a quatro anos para a integração da matéria orgânica no solo, 

para que o banco de sementes comece a se enriquecer e para que as árvores se 

estabeleçam de maneira satisfatória e não precisem mais de cuidados adicionais. 

Entretanto, poucos são os estudos realizados com recuperação de áreas 

degradadas e fixação de dunas.  

Desta forma, não apenas para se conhecer a eficiência nos sistemas de 

recuperação utilizados e corrigir possíveis erros de condução das atividades 

empregadas, mas também para de conhecer a velocidade de recuperação das áreas 

e dar divulgação dos resultados, é necessário que semestralmente, próximo ao 

início da estação chuvosa e antes do início da estação seca, seja feito um laudo 

técnico de acompanhamento sistemático para avaliação dos sistemas empregados 

nos diversos locais e do projeto executivo do subprograma.  

Os parâmetros a analisar são: teor de matéria orgânica na camada de solo 

nos primeiros 10 cm de profundidade, espessura e grau de cobertura da camada de 

serapilheira, grau de cobertura do estrato herbáceo, espécies de ervas presentes na 

área, taxa de sobrevivência e altura das árvores e arbustos plantados, espécies de 

árvores e de arbustos em desenvolvimento espontâneo na área, evidências de 

erosão, deslocamento de massa e/ou aterramento, extensão e intensidade desses 

processos. 
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Recomendações Adicionais 

Visando tornar mais eficiente o subprograma de recuperação de áreas 

degradas sugere-se adicionalmente: 

• Que os mesmos técnicos que participaram do planejamento das ações 

de recuperação de áreas degradadas, também sejam os responsáveis pelo 

acompanhamento de sua execução e por seu monitoramento; 

• Que seja realizado amplo registro fotográfico dos trabalhos e do estado 

das áreas nas fases anterior, durante as atividades e posterior à recuperação, e 

• Que os processos de recuperação de áreas degradadas atendam as 

exigências dos órgãos ambientais licenciadores de atividades modificadoras do 

ambiente (FEMA, IBAMA, Prefeituras). 

 

Ação Estratégica - Reordenamento do Uso do Solo 

O Diagnóstico Ambiental que ofereceu os subsídios para a elaboração do 

Plano de Manejo da ZPA-1, identificou a existência de vários conflitos envolvendo as 

necessidades de preservação dos recursos naturais existentes na referida zona. 

O Zoneamento Ambiental da ZPA-1 delimitou e caracterizou cada uma das 

áreas de incidência de conflitos, bem como a Zona de Urbanização Controlada, 

indicando as metas ambientais destinadas a compatibilizar a utilização do solo com 

os objetivos de conservação do patrimônio natural da ZPA-1. 

Dessa forma o Reordenamento do Uso do Solo corresponde à adoção de 

instrumento normativo destinado a promover as metas ambientais previstas para as 

Subzona de Conflito e Zona de Urbanização Controlada, identificada no Zoneamento 

Ambiental. 

O Reodernamento do Uso do Solo abrange, também, atuações específicas 

relacionadas á implantação dos Corredores Ecológicos, identificados neste Plano, 

exigindo, contudo a realização de estudos mais aprofundados para caracterização 

de cada corredor ecológico apontado, com vistas a avaliação das melhores 

alternativas de reordenamento urbanístico. Considera-se que os indicativos de 

implementação dos corredores ecológicos capazes de articular e integrar a ZPA-1 

com outras ZPA’s existentes na Cidade devem ser tratados na elaboração dos 

Planos Setoriais, recomendando-se a priorização dos planos cujos bairros abrigam 

áreas com potencialidade de desempenhar tal função ambiental. 
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6.3.4.3 Orientações para o Desenvolvimento da Ação Estratégica - Reordenamento 

do Uso do Solo 

 

SZUC 1 – Subzona de Uso Conflitante 1 

Áreas urbanizadas que integram espaços dos Bairros de Cidade Nova, 

Guarapes e Planalto situados na porção noroeste do território da ZPA-1, cujo 

objetivo de manejo é reconhecer essas urbanizações como de interesse social, 

tornando possível o ajustamento da regulamentação de uso, bem como o controle 

de suas expansões sobre as áreas protegidas da Zona de Proteção Ambiental. 

Promover o levantamento rigoroso para ajustar a delimitação entre a área 

urbanizada e Zona Primitiva;  

Elaborar programa de melhoramentos urbanísticos, incluindo o planejamento 

de elementos que assegurem o controle de acessos que favorecem a ocupação 

irregular das áreas que integram a Zona Primitiva da ZPA-1; 

Estudar, caracterizar conflitos fundiários, apontando as necessidades e 

alternativas para efetuação das ações de regularização fundiária, Instituir norma 

estabelecendo a área como de interesse social;  

Compatibilizar o uso do solo da área urbanizada com as premissas de 

conservação ambiental, adotando mecanismos que proporcionem o funcionamento 

da área como um elemento para o amortecimento dos impactos e conflitos sobre a 

Zona Primitiva da ZPA-1, instituindo as restrições indicadas na proposta de 

zoneamento; 

Efetuar reuniões com a população residente no sentido de promover a 

conscientização para a conservação ambiental e negociar os condicionantes de uso 

e utilização do solo previstos para a Sub-Zona; 

Instituir norma específica para o ordenamento urbanístico da área. 

 

SZUC 2 – Subzona de Uso Conflitante 2 

Área urbanizada com equipamentos institucionais localizados no Bairro do 

Pitimbu, situada na porção noroeste do território da SZ1 “B” da ZPA-1, cujo objetivo 

de manejo é reconhecer essas urbanizações como de interesse público, tornando 

possível o ajustamento da regulamentação de uso, bem como o controle de suas 

expansões sobre as áreas protegidas da Zona de Proteção Ambiental.  

Promover levantamento rigoroso para ajustar sua delimitação; 
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Instituir norma indicando a restrição de utilização com usos institucionais de 

baixo impacto de forma a compatibilizar o uso do solo existente com as premissas 

de conservação ambiental, adotando mecanismos que proporcionem o 

funcionamento da área como um elemento para o amortecimento dos impactos e 

conflitos com as áreas urbanizadas do entorno; 

Promover intervenções destinadas à recuperação ou restauração de 

atributos ou dinâmicas naturais degradadas, especialmente aquelas que visam a 

recuperação da vegetação, a mitigação de problemas de drenagem, processos 

erosivos e movimentação de sedimentos; 

Elaborar e implantar projeto de adequação viária com vias para trânsito de 

veículos ou uso de pedestres. 

 

SZUC 3 – Subzona de Uso Conflitante 3 

Compreende os espaços naturais encravados na área urbanizada da SZ2 

da ZPA-1, incluído os fundos de vale revestidos ou não por vegetação primitiva e as 

dunas total ou parcialmente cobertas com vegetação natural. A função desses 

fragmentos, como ressaltado no Diagnóstico, é manter a infiltração natural das 

águas, a permeabilidade eólica e amenização climática da área urbana e favorecer o 

deslocamento da fauna e da flora, possibilitando a conectividade com outras áreas 

protegidas ou outros fragmentos naturais ou paisagísticos que proporcionem a 

formação de corredores ecológicos.  

Além dessa função primordial, as depressões são locais de convergência 

natural das águas pluviais, sendo essenciais para permitir a expansão urbana na 

Subzona de Uso Restrito (SZ3) sem provocar enchentes ou acumulações de águas 

em locais impróprios, desde que a drenagem seja executada a contento.  

Promover levantamento rigoroso para ajustar a delimitação dos enclaves 

dessa Sub-Zona; 

Instituir norma destinando os enclaves da SZUC 3 como APP’s.; 

Fomentar a utilização do instrumento de transferência de potencial 

construtivo, atrelado à transferência de titularidade ou a promoção de arranjos 

estabelecidos em Plano Setorial, visando a incorporação dos enclaves da Sub-

Zonas ao Patrimônio Público;  

Promover ações de recuperação das áreas onde a vegetação foi devastada 

por queimadas, derrubada ou outros processos, bem como o controle de processos 
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erosivos decorrentes de intervenções antrópicas ou de outros processos 

considerados indesejáveis para o equilíbrio ambiental das áreas; 

Promover o cercamento e instalação de barreiras e equipamentos que 

favoreçam o controle de invasões e ações degradadoras.  

 

Zona de Urbanização Controlada 

Compreende a parte urbanizada e em processo de urbanização da ZPA-1, 

incidentes na SZ1 “A” e na SZ2, onde estão presentes os arruamentos, demais 

benfeitorias urbanas e edificações com predomínio do uso residencial. O objetivo de 

manejo dessa Zona é compatibilizar as mesmas restrições impostas pela Lei 

n°4.664 que regulamentou a ZPA-1 às metas de conservação das áreas destinadas 

à preservação dos atributos naturais que motivou a proteção ambiental da ZPA-1, 

considerando-se que todo o espaço que compõe a ZPA-1 tem função ambiental 

importante para a Cidade do Natal e que, dessa forma, a Subzona de Uso Restrito 

funciona como uma “zona de amortecimento” para a garantia da permanência dos 

processos ecológicos, funções e serviços ambiental potencializados com a 

conservação ambiental.  

Promover levantamento rigoroso para ajustar a delimitação da zona, 

especialmente na área que se delimita com a Zona Primitiva; 

Elaborar estudos destinados à promoção de ajustes no sistema viário e infra-

estrutura de drenagem;  

Promover a implantação de sistema público de coleta de efluentes; 

Estabelecer regulamento de caráter transitório impedindo a instalação de 

novas edificações, até que seja implantada a infra-estrutura de saneamento para 

compatibilizar o uso e ocupação do solo à capacidade de suporte ambiental da área; 

Promover estudos que avaliem a necessidade de instituição de 

condicionantes para controle de gabarito, em função das especificidades das 

condições de vulnerabilidade e serviços ambientais associados às áreas protegidas 

localizadas em seu entorno, instituindo-se norma transitória proibindo a 

verticalização acima de dois pavimentos, até que os estudos específicos sejam 

concluídos. 
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Corredores Ecológicos 

Elaborar estudos para caracterização dos corredores ecológicos apontados 

neste Plano de Manejo, avaliando os potenciais de cada espaço; 

Priorizar a elaboração e instituição dos planos setoriais para os bairros 

abrangidos pelos corredores ecológicos, visando tratar as questões específicas e 

necessidades de reordenamento urbanístico exigida para cada corredor. 

 

6.4 Programa de Gestão Institucional 

A institucionalização e regulamentação da ZPA-1 e da Unidade de 

Conservação constituída pelo Parque Municipal Dom Nivaldo Monte envolve ações 

de curto, médio e longo prazos que necessitam ser gerenciadas para que se 

alcancem os objetivos que motivaram suas criações, contemplando atividades 

destinadas à gestão compartilhada, atendendo as prerrogativas das Políticas 

Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. 

A gestão de áreas protegidas compreende lidar com questões de alta 

complexidade, abrangendo desde conflitos relacionados às ocupações de espaços 

que deveriam estar protegidos e conservados, às alterações na potencialidade 

construtiva de imóveis localizados no interior dessas áreas ou nos espaços 

circundantes, de modo que as metas ambientais possam ser gradativamente 

alcançadas. 

Um dos grandes desafios da gestão institucional é a formulação e pactuação 

de acordos voltados a possibilitar os ajustes que tornam compatíveis a interação 

entre conservação e uso e que envolvem um amplo processo de negociações, 

abrangendo variados segmentos sociais. 

O processo de implementação de Planos de Manejo de áreas protegidas é 

geralmente longo e, por isto, envolve mais um desafio representado pela descrença 

que a população, muitas vezes, passa a ter no processo como um todo.  

A gestão institucional inicia-se com a instituição dos regulamentos, passa 

pela criação de uma coordenação a ser assumida pelo agente público que responde 

pela política ambiental que tem um papel estratégico na condução do processo e 

pelo estabelecimento de um modelo de gestão que é outro fator importante, 

estabelecendo o papel dos atores públicos e da sociedade, bem como deixando 

claras as regras do jogo.  
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A gestão ambiental compreende também uma enorme teia derivada da 

distribuição de competências institucionais entre as várias esferas de governo e 

entre as várias instituições articuladas por essas instâncias, requerendo o contínuo 

aperfeiçoamento dos conhecimentos, sob a alçada das instituições de ensino e 

pesquisa, apontando para a necessidade de ações cooperativas. 

Compreendendo que a gestão institucional desencadeia um processo em 

contínuo aperfeiçoamento, a proposta, ora apresentada, deve ser entendida como o 

marco referencial para a primeira fase do Plano de Manejo da ZPA-1 (Quadro 27).  

 
Quadro 27 – Subprogramas de Gestão Institucional Constituinte do Plano de 

Manejo da Zona de Proteção Ambiental (ZPA-1) 
Programa de Gestão Institucional 

SUBPROGRAMA AÇÃO ESTRATÉGICA 

Subprograma de gestão compartilhada 

 

Instituição, instalação e regulamentação de 

instância de gestão compartilhada 

Subprograma de cooperação 

interinstitucional 

Estruturação de rede de cooperação 

interinstitucional 

Subprograma de aperfeiçoamento normativo Estruturação de sistemática para 

acompanhamento, complementação e revisão 

do plano de manejo  

 

 

6.4.1 Subprograma de Gestão Compartilhada 

Considerando a peculiaridade relativa à existência da Unidade de 

Conservação contida na ZPA-1, conforme elucidado no Subprograma de 

Administração, recomenda-se a estruturação administrativa baseada em uma 

Coordenadoria Geral, subdividida em duas divisões: a Divisão do Parque Municipal 

Dom Nivaldo Monte e a Divisão da ZPA-1, supervisionadas pelo Comitê Gestor e 

assessorada por uma Comissão Técnica.  

Além do caráter administrativo, a gestão da ZPA-1 e do Parque exige a 

permanente interlocução com a sociedade, trazendo a necessidade de instituição de 

um modelo de gestão que institucionalize as devidas instâncias de participação e 

também a integração entre outras instituições públicas, particularmente a Secretaria 

Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria 

Municipal de Trabalho e Ação Social (SEMTAS).  
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Desde a instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC, pela Lei Federal nº 9.985/2000, tornou-se obrigatória a gestão participativa 

das Unidades de Conservação, mediante a instalação de Conselhos Gestores. 

Por outro lado, o Plano Diretor de Natal, Lei Complementar nº 082/2007, 

estabelece o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - 

CONPLAM, como instância que garante a participação da sociedade no 

planejamento e gestão de seu desenvolvimento, estabelecendo no Art. 98, I, 

competência para deliberar sobre assuntos relativos à política ambiental do 

Município. 

 

Ação Estratégica – Instituição, Instalação e Regulamentação da Instância de 

Gestão Compartilhada da ZPA-1 e Parque Municipal  

Compreende-se que a regulamentação da ZPA-1 associada à criação de 

uma outra Unidade de Conservação em seu interior apresenta-se como uma 

situação inusitada, exigindo medidas apropriadas ao tratamento da questão 

relacionada à gestão participativa. 

Sobre a questão que se refere à gestão da ZPA-1, embora sua criação 

esteja atrelada a objetivos de proteção e preservação de recursos naturais, por 

constituir-se uma zona urbanística, admite o tratamento inerente à forma de gestão 

participativa estabelecido pelo modelo instituído pelo Plano Diretor em vigor, 

recomendando-se, contudo, em função das demandas e especificidades da 

problemática a ser gerenciada, que se institua, no CONPLAM, uma Câmara Especial 

Permanente e com atribuições específicas para deliberar sobre assuntos de ordem 

técnica e administrativa, apoiada pela coordenação Administrativa e pela comissão 

técnica que integra a estrutura administrativa encarregada da implementação do 

plano de Gestão da ZPA-1. Compreende-se que, no tocante aos assuntos de ordem 

mais ampla, tal instância deve funcionar com a função consultiva, cabendo ao 

CONPLAM e Conselho da Cidade as responsabilidades deliberativas.  

Com respeito à instância de gestão participativa encarregada da 

implementação da Unidade de Conservação Parque Municipal Dom Nivaldo Monte, 

compreende-se a necessidade de instituição de um Conselho Gestor próprio, como 

dispõe a Lei do SNUC. Tratando-se a referida Unidade de Conservação de Parque 

que se inclui na Classe de Proteção Integral e cujo território constitui-se propriedade 
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pública, a instância de gestão participativa desempenha atuações de caráter 

consultivo. 

Em linhas gerais, compete ao conselho gestor de unidade de conservação: 

• Elaborar seu regimento interno; 

• Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de 

Manejo, assegurando o caráter participativo; 

• Atuar em prol da integração da área protegida com outras áreas 

existentes em seu entorno; 

• Atuar em prol da compatibilização dos diversos interesses dos diversos 

atores sociais relacionados com a área; 

• Avaliar o orçamento destinado a fiscalizar a realização das ações de 

implementação do Plano de Manejo; 

• Avaliar os acordos de cooperação técnica para realização de atividades 

previstas no Plano de Manejo, incluindo a terceirização da Administração, caso se 

adote essa alternativa; 

• Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de 

impacto que pretenda se instalar na área ou em seu entorno; 

• Definir diretrizes e ações para compatibilizara e otimizar a relação com 

a população residente no seu interior ou entorno; 

• Opinar sobre matérias relacionadas a compensações ambientais. 

 

A composição do conselho deve ser paritária, contendo representação do 

poder público e da sociedade, assegurando-se representações específicas das 

populações residentes em seu interior ou entorno. 

Para agilizar e ampliar a legitimação da discussão de matérias de interesse 

do conselho é importante a instituição de comissões ou grupos de trabalho, podendo 

esses contarem com a participação de agentes que não o integram, devendo tal 

assunto ser previsto no dispositivo que os institui.  

As decisões do conselho, mais amplas que as relacionadas com seu 

funcionamento interno, para unidades de conservação de proteção integral, terão 

caráter consultivo, devendo ser informada, no instituto que o cria, quais as matérias 

de abrangência dessa modalidade de atuação. 
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Procedimentos para Instituição do Plano de Manejo da ZPA-1 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o ordenamento a ser 

observado nas políticas destinadas a orientar o desenvolvimento e crescimento 

urbano nos municípios. Posteriormente, as matérias tratadas no Art. 183 e 183 da 

Carta Magna foram regulamentadas pela Lei nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade, a 

qual dispõe de um capítulo específico dedicado aos procedimentos exigidos para o 

cumprimento constitucional da gestão democrática que garante a participação da 

sociedade no planejamento e gestão urbana. 

A gestão democrática da cidade, trazida e valorizada como um princípio 

para a administração da coisa pública pela Constituição, ganha delineação para 

aplicabilidade no que diz respeito à política urbana, com o regulamento trazido pelo 

Estatuto da Cidade, tendo o desrespeito o tal princípio ganhado status de 

improbidade administrativa passível de sanções previstas em Lei. 

A previsão da gestão democrática no Art. 2º, II, do Estatuto da Cidade é 

clara quando esclarece que a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade deve ser garantida na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. 

Os incisos I, II e III do § 4º do Art. 40 da referida Lei explicitam que, tanto no 

processo de elaboração do plano diretor, como em sua implementação, o que 

muitas vezes implica na edição de regulamentos, verifica-se a obrigatoriedade: de 

audiências públicas e debates com a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade; de publicidade dos 

documentos e informações produzidas e de garantir acesso aos documentos e 

informações produzidos a qualquer interessado. 

O Art. 43 da referida Lei, introduz os requisitos para cumprimento da gestão 

democrática e especifica os órgãos colegiados, os debates, audiências e consultas 

públicas e as conferências sobre assuntos de interesse urbano como instrumentos a 

serem aplicados para cumprimento dessa obrigatoriedade constitucional. 

A discriminação das matérias a serem encaminhada a cada categoria de 

fórum depende, evidentemente, de seu status no conjunto da normativa urbanística 

e ambiental, cabendo ao plano diretor tal especificação. 

Para garantir a gestão democrática, no §1º do Art. 93, o Plano Diretor de 

Natal instituiu os seguintes Conselhos:  
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I - Conselho da Cidade do Natal – CONCIDADE 

II - Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – 

CONPLAM 

III - Conselho Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos – CMTTU 

IV - Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CONHABIN 

V - Conselho Municipal de Saneamento Básico – CONSAB 

Ao órgão municipal de planejamento urbano e meio ambiente cabe articular 

os diversos conselhos para subsidiar o Conselho da Cidade do Natal, destacado 

como instância maior para garantia da participação da sociedade, responsável, 

como dita o Art. 95, por “articular políticas de desenvolvimento urbano sustentável, 

com a ampla participação da sociedade e em conformidade com as políticas 

regionais e federais.” 

Ao CONCIDADE, dentre outras atribuições, compete: 

I - propor, debater e aprovar diretrizes e normas para implantação dos 

programas a serem formulados pelos órgãos da Administração Pública Municipal 

relacionados à Política Urbana; 

II - apreciar e propor diretrizes, formulação e implementação das políticas de 

desenvolvimento urbano e ambiental a nível municipal. 

Sem que esteja regulamentado, fica difícil compreender completamente o 

papel do CONCIDADE, contudo as informações relativas a sua vinculação, 

presidência e instalação, conferidas pelo Art. 95, 1º e 2º do Plano Diretor, permitem 

antever que trata-se de um conselho com caráter permanente. 

Diferente de outras, a matéria relacionada a regulamentação das ZPA’s não 

foi especialmente designada a um fórum específico, remetendo-se dessa forma, as 

definições generalistas, prevista no Art. 96, que atribui ao Conselho da Cidade a 

competência de apreciar e propor formulações relativas ao desenvolvimento urbano 

e ambiental. 

Ao mesmo tempo, o Plano Diretor faz referências às atribuições do 

Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, órgão instituído pela 

Lei Orgânica do Município, dotado de caráter consultivo, deliberativo e de 

participação social, de acordo como disposto no Art. 98, ao qual compete: 

I - apreciar e opinar sobre projetos, diretrizes e normas de planejamento 

urbano e meio ambiente do Município de Natal; 
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II - funcionar como órgão consultivo e “deliberativo” (grifo nosso) sobre 

matérias não regulamentadas; 

III - apreciar e opinar sobre alterações do Plano Diretor, antes de serem 

submetidos ao Poder Legislativo. 

A análise das disposições que se destinam a identificar os procedimentos 

que resguardam a gestão democrática para a regulamentação da ZPA-1, conforme 

se encontram delineadas no Plano Diretor de Natal, sugerem que se observe o 

seguinte procedimento: 

Primeiramente deve-se proceder a análise e debate preliminar da matéria 

relacionada à regulamentação da ZPA-1, pelo CONCIDADE, permitindo perceber a 

visão da população e os conflitos que envolvem a regulamentação que se pretende 

estabelecer, identificando-se a posição de cada segmento da sociedade afetado 

com a intervenção, bem como quais são os pontos de convergência negociados a 

partir da abertura do debate nesse fórum de gestão democrática. Posteriormente, o 

assunto deve ser encaminhado ao CONPLAM para discutir e propor caminhos, 

especialmente relativos aos assuntos que apresentam conflito, por constituir-se um 

fórum com competência deliberativa, qualificado para tal, por força da Lei Orgânica 

do Município. 

Considerando que o CONCIDADE não se encontra instalado e, avaliando 

que para que tenha sentido sua existência na estrutura de gestão democrática 

idealizada pelo Plano Diretor, este deve constituir-se um fórum que objetiva garantir 

uma participação mais ampla da sociedade do que a que já é garantida pelo 

CONPLAM, recomenda-se a utilização de reuniões, consultas ou audiências 

públicas cujas contribuições possam suprir os mecanismos de validação das 

proposições a serem encaminhada para apreciação do legislativo. 

Partindo dessa reflexão, o encaminhamento do debate da proposta de 

Plano de Manejo da ZPA-1 deve ser conduzido observando os procedimentos a 

seguir sugeridos: 

 

Procedimentos para Debate, Ajustamento e Validação pela Sociedade da 

Proposta Relativa ao Plano de Manejo da ZPA-1 

Primeiramente, há que se considerar que a Proposta de Plano de Manejo da 

ZPA, ora apresentada por esta Consultoria, constitui-se, mais que tudo, uma Leitura 

Técnica do assunto, ou seja: derivada da contribuição de especialistas, com 
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balizamento em um diagnóstico elaborado a partir de dados e informações de cunho 

científico e oriundos de leituras da percepção de algumas comunidades residentes 

no território estudado, com a finalidade de subsidiar o órgão municipal de 

planejamento urbano e meio ambiente a apresentar e coordenar, como dita o Art. 97 

do Plano Diretor do Natal, sua implementação, incluindo as atuações inerentes à 

regulamentação específica das Zonas de Proteção Ambiental, dentre outras.   

Para que esta Leitura Técnica adquira o status de Proposta a ser 

encaminhada ao legislativo, como prever o Estatuto da Cidade e o Próprio Plano 

Diretor de Natal, torna-se necessária a observância dos critérios que asseguram o 

crivo da sociedade, validando tal Proposta.  

Considerando a inexistência do fórum que detenha a autonomia para iniciar 

o debate do assunto, entende-se pertinente, para garantir o alcance da participação 

da sociedade sob a alçada do CONCIDADE, que a discussão pública da proposta 

observe os seguintes passos: 

• Realização de debate interno com o órgão municipal de planejamento 

urbano e meio ambiente; 

• Reuniões setoriais (envolvendo cada segmento da sociedade que 

apresenta interesse específico sobre as temáticas abordadas na proposta – 

representações das comunidades, representações dos proprietários, representação 

dos setores imobiliários e da construção civil, representantes de ONG’s 

ambientalistas, representantes de instituições de pesquisa envolvendo os assuntos 

tratados na proposta, representações de outras instâncias governamentais que 

atuam nas questões da preservação ambiental) 

• Consultas ou Audiências Públicas para debater a Proposta do Plano de 

Manejo da ZPA- 1. Estrategicamente a consulta ou audiência pública pode ser 

encaminhada a partir da exposição da proposta, utilizando variados recursos de 

comunicação, por um prazo de 30 a 60 dias, em um local específico, no qual deve 

ser disposto um livro para registros de críticas e sugestões, as quais devem ser, 

individualmente submetidas à análise e parecer que deve integrar os anexos a 

serem submetidos para apreciação do CONPLAN e do Poder Legislativo. 

• Apreciação da proposta pelo CONPLAM. 
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6.4.2 Subprograma de Aperfeiçoamento Normativo 

O Plano Diretor de Natal, Lei nº 082/2007 estabelece as diretrizes básicas 

que conduzirão o desenvolvimento urbano do Município, instituindo, dentre outros 

institutos, o zoneamento do uso do solo. 

O Macrozoneamento da Cidade, definido no Art. 8º, estabelece como uma 

das Macrozonas a Zona de Proteção Ambiental, considerada, no Art. 17, como ”a 

área na qual as características do meio físico restringem o uso e ocupação, visando 

a proteção, manutenção e recuperação dos aspectos ambientais, ecológicos, 

paisagísticos, históricos, arqueológicos, turísticos, culturais, arquitetônicos e 

científicos, delimitando e definindo como tal a ZPA-1, cujo território abrange o campo 

dunar dos bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade Nova, regulamentada pela Lei 

Municipal n° 4.664, de 31 de julho de 1995. 

O detalhamento da regulamentação prévia resultou na instituição de um 

Plano de Manejo que articula várias intervenções necessária ao alcance dos 

objetivos que motivaram sua criação. 

Por sua vez, o Plano de Manejo, partindo do estudo de caso específico, 

detalha zoneamento específico para a ZPA-1 e sugere uma série de ações a serem 

executadas em curto, médio e longo prazos, algumas de ordem administrativas e 

operativas e outras que exigem suporte normativo para fazer prevalecer a legalidade 

de sua aplicabilidade. 

Neste sentido, o Subprograma de Aperfeiçoamento Normativo se insere no 

Plano de Manejo com a finalidade de organizar a Ação Estratégica destinada à 

Estruturação de Sistemática para Acompanhamento, Complementação e Revisão do 

Plano de Manejo. 

A partir da instituição do Plano de Manejo da ZPA-1, várias atuações 

necessitam ser orquestradas, utilizando os instrumentos e ferramentas 

disponibilizadas no Plano Diretor e no próprio Plano de Manejo, tornando necessário 

o estabelecimento de uma programação a ser observada e acompanhada pelo 

órgão que coordenará o processo de implementação, pela instância de gestão 

participativa e por toda a sociedade. 
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6.4.2.1 Orientações para Desenvolvimento da Ação Estratégica - Estruturação de 

Sistemática para Acompanhamento, Complementação e Revisão do Plano 

de Manejo 

1. Edição de regulamento instituindo o Plano de Manejo da ZPA-1 – 

imediato; 

2. Edição de regulamento instituindo um programa especial voltado a 

possibilitar a efetuação de acordos entre o Poder Público e os proprietários das 

áreas que integram a Zona Primitiva da ZPA-1, com vistas à agilização das ações de 

recuperação ambiental e potencialização do uso público previstos no Plano de 

Manejo – imediato; 

3. Edição de regulamento: delimitando os Corredores Ecológicos, 

estabelecendo sua funcionalidade específica e regras transitórias de caráter 

preventivo, com vistas a sua viabilização futura – curto prazo; 

4. Edição de regulamento instituindo os Planos Setoriais dos Bairros que 

abrigam a ZPA-1 e circunvizinhos, com vistas ao tratamento das questões 

relacionadas ao esgotamento sanitário, drenagem, reordenamento do sistema viário, 

arborização de áreas públicas e particulares, associados à viabilização dos 

Corredores Ecológicos – médio e longo prazos, seguindo uma priorização prévia; 

5. Edição de regulamento destinado ao condicionamento especial do uso do 

solo para cada Corredor Ecológico – médio e longo prazos, seguindo uma 

priorização prévia; 

6. Edição dos regulamentos instituindo programas especiais destinados a 

agilizar a aplicação dos instrumentos de Preempção e Transferência de Potencial 

Construtivo na ZPA-1 e nas porções indicadas para instalação de Corredores 

Ecológicos situadas em seu entorno – curto prazo. 

 

6.4.2.2 Orientações para Organização Temporal das Ações do Plano de Manejo 

O quadro 28 organiza as ações da Fase Inicial, oferecendo previsões de 

curto, médio e longo prazo, propondo que a cada dois anos seja realizado um 

evento destinado a avaliação do Plano de Manejo, cabendo, nesse momento, a 

elaboração do planejamento da Fase II correspondente ao próximo biênio, de forma 

que a cada dois anos, avalia-se as ações realizadas, estabelecendo as ações para a 

fase seguinte. 
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Quadro 28 

 

 

 

 

 


