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RESUMO 

 

 

As Faixas de Proteção Ambiental do rio Pitimbu são importantes instrumentos para o 
planejamento e ordenamento do território.  A proteção do rio Pitimbu está amparada em leis, 
tanto de cunho Federal, como o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 4.771 de 1965) quanto por 
Resoluções, Leis Estaduais e Municipais. Assim, esta pesquisa parte da interpretação da Lei 
Estadual nº 8.426 de 2003, por ser a mais restritiva quanto ao uso e ocupação das margens do 
rio. O objetivo geral da mesma é analisar a aplicabilidade das faixas de Proteção Ambiental 
no rio Pitimbu/RN considerando a legislação ambiental e as formas de uso desse espaço pelo 
homem. Tendo por objetivos específicos a discussão da abrangência da legislação para esse 
rio; a identificação dos tipos de cobertura do solo; e a avaliação da eficácia da Lei nº 8.426 de 
2003, como instrumento de proteção e gestão territorial. Esse rio é caracterizado pela sua 
importância ecológica e por alimentar a lagoa do Jiqui, importante reservatório que fornece 
30% de água potável para população das regiões Leste, Oeste e Sul da capital Potiguar. O rio 
Pitimbu passa por um processo de degradação ambiental, proveniente de ações como os 
desmatamentos de suas matas ciliares pelas práticas agrícolas intensivas; lançamento de 
efluentes urbanos e industriais levando a sua contaminação; aumento do escoamento pluvial; 
erosão; assoreamento e despejo de lixo urbano, além da pressão para ocupação urbana em 
suas margens. Sob o ponto de vista metodológico está pesquisa parte de referenciais teóricos 
de planejamento e ordenamento do território e de uma visão socioambiental dos espaços 
naturais. Foi produzido na pesquisa um Mapa de Cobertura do Solo, com 16 classes. 
Divididas em cobertura antropizada e cobertura natural. Usando o limite da espacialização das 
Faixas de Proteção Ambiental de 300 metros, conforme a Lei Estadual acima. A pesquisa 
destacou um maior percentual de classes antropizadas, indicando interferência do homem no 
equilíbrio desse sistema, assim como a falta de ações ambientais. Levando a degradação de 
suas matas ciliares, e a falta de conservação dos recursos hídricos. Por fim, considerou-se que 
as faixas de proteção ambiental não são eficazes quanto à preservação e ao ordenamento desse 
território. 
 
Palavras – chave: Faixas de Proteção Ambiental. Rio Pitimbu/RN. Planejamento ambiental. 
Ordenamento do Território. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The Environmental Protection area sof Pitimbu river are important tools for planning and 
territorial land management. The Pitimbu river protection is aided in laws, so much of Federal 
stamp, as the Brazilian’s Forest Code (Law No. 4771/1965), and in State’s and City’s 
Resolutions. So, this research begins in the State’s Law No. 8426/2003interpretations, for 
being the most restrictive in the river's margin occupation and management. The objective is 
to analyze the applicability of the Environmental Protection areas of  Pitimbu river, localized 
at the State of Rio Grande do Norte, considering environmental legislation and how to use this 
space by the man. Having specific goals for the discussion of the legislation’s scope to this 
river; the identification of the types of soil’s covering and evaluation the effectiveness of Law 
Nº.8426/2003, as protection instrument and land management. The river is characterized by 
its ecological importance and for feeding the Jiqui pond, an important reservoir that supplies 
30% of drinking water  to the east, west and south population sof the capital of the State. 
Pitimbu river is passing by a process of environmental degradation, originating from actions 
as deforestations of its ciliary forests by intensive agricultural practices; introduction of urban 
and industrial effluents leading to its contamination; increase of the pluvial drainage; erosion, 
sedimentation and discharge of urban waste , along with pressure for urban settlements along 
its banks. Under the methodological point of view is part of theoretical planning and land 
management research, and from a vision of social and environmental spaces. It was produced 
a survey map of the soil’s covering, with 16 classes. Divided into coverage and disturbed 
natural covering. Using the 300 meters spatial limits of the Environmental Protection Strip, 
according to the State Law. The survey highlighted a higher percentage of classes disturbed, 
indicating man’s interference in the balance of that system, as well as the lack of 
environmental actions. Leading to the degradation of riparian areas, and lack of conservation 
of water resources. Finally, it was considered that the strips of environmental protection are 
not effective as the preservation and territorial ordination. 
 
Ketwords: Environmental Protection Tracks. Pitimbu river/RN. Environmental planning. 
Planning. 
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1-INTRODUÇÃO 

 
 

  O Planejamento e o uso correto dos ambientes naturais, em especial dos rios, não é 

tarefa fácil diante do modelo de ocupação que o homem impõe ao meio. O homem busca 

ocupar espaços, geralmente sem ordená-los, desprezando seus limites e seu potencial de uso 

natural. Porém, espaços frágeis, como as áreas às margens dos corpos d’água, não suportam a 

demanda da população que, ocupando seus solos, interfere diretamente nas funções 

ambientais que esses sistemas oferecem; prejudicando, assim, espécies da fauna e flora locais 

e comprometendo a qualidade e a quantidade da água utilizada para os diversos fins humanos. 

No intuito de uma gestão adequada para os recursos hídricos criam-se leis que 

determinam, nesses espaços, formas de ocupação menos impactantes. Busca-se, através de 

limites geográficos, o ordenamento do território. As normas jurídicas, entretanto, na maioria 

das vezes, não são respeitadas, estando apenas no contexto de um planejamento ambiental não 

concretizado, visto que o homem ocupa, com suas diferentes atividades, áreas protegidas que 

deveriam ser cuidadas para um bem comum, resguardando não somente seu uso ecológico, 

mas também seu uso social e cultural. 

Os rios têm sua presença constante na formação e crescimento das cidades. Desde os 

primórdios da civilização, por uma questão de sobrevivência e utilidade, servem como fonte 

de recursos e meio de circulação. Porém, os rios urbanos são mal compreendidos, são 

entendidos como um limite ao crescimento das cidades, um obstáculo a ser transposto e, desta 

forma, não recebem tratamento ambientalmente adequado. Vistos como um problema de 

drenagem urbana, localizados em fundos de lotes e tratados como local de despejo, os rios não 

vêm sendo considerados como elementos enriquecedores da paisagem (PORATH, 2004, p. 

13). 

É muito raro, senão impossível, encontrar um rio, principalmente pequenos rios e 

córregos, atravessando o tecido urbano sem que tenha sofrido grandes transformações na sua 

natureza. A base desta dificuldade se situa de um modo geral, principalmente, numa visão dos 

rios enquanto estrutura de saneamento e drenagem urbana. Os conflitos entre processos 

fluviais e processos de urbanização têm sido, de um modo geral, enfrentados através de 

drásticas alterações na estrutura ambiental dos rios que, em situações extremas, chega-se ao 

desaparecimento completo dos cursos d’água da paisagem urbana (COSTA, 2006, p. 10). 

Para Almeida (2010) não é possível dissociar os rios urbanos da bacia hidrográfica na 
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qual tem sua fonte e a qual alimentam, possibilitando subsidiar as atividades humanas e os 

processos ambientais de maneira geral. Os rios são o reflexo de toda a dinâmica geoambiental 

e da forma como o homem interage com sua respectiva bacia hidrográfica. 

Para Costa (2006, p. 10) os rios são importantes corredores biológicos que permitem a 

presença e a circulação da flora e da fauna no interior das cidades. São espaços livres públicos 

de grande valor social, propiciando oportunidades de convívio coletivo e lazer que atendem 

aos mais diversos interesses. Olhar para as relações entre cidades e rios a partir de sua bacia 

hidrográfica nos permite expandir e entrelaçar suas dimensões culturais e ambientais. E, 

certamente, enquanto alguns dos valores atribuídos aos rios podem ser observados em muitas 

cidades do mundo, outros são mais específicos e se relacionam com a história e a cultura do 

lugar. 

É nesse contexto de ocupação urbana desordenada e uso não sustentável dos recursos 

hídricos que vêm se intensificado as práticas irregulares de uso e ocupação das margens do rio 

Pitimbu, um rio que está localizado no litoral oriental do Rio Grande do Norte, abrangendo os 

municípios de Macaíba, Parnamirim e Natal e que é muito importante para o abastecimento 

hídrico da cidade do Natal. 

O conjunto desses fatores intensifica o processo de degradação do manancial, 

influenciando no equilíbrio do ecossistema, na oferta dos serviços ambientais prestados e na 

qualidade de vida, principalmente para a população da região metropolitana de Natal. 

A crescente degradação dos recursos hídricos, causada pela demanda intensa, por parte 

da população, culminou na escassez destes e levou os governos tanto Federal, como Estadual 

e Municipal a criarem leis ambientais para racionalizar o uso e minimizar os impactos sobre 

as águas dos corpos hídricos do nosso território. 

Em âmbito nacional destaca-se o Código Florestal (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 

1965) e a Política Nacional de Recursos Hídricos Lei nº 9.433 de 1997. Na escala Estadual 

existe a Lei nº 8.426 de 2003 e no âmbito municipal os Planos Diretores dos municípios de 

Macaíba, Parnamirim e Natal. 

No estado do Rio Grande do Norte foi instituída a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, através da Lei n° 6.908 de 1996, criando assim, uma política de recursos hídricos 

que visa um melhor planejamento e uma gestão adequada dos mesmos (BARBOSA, 2006, p. 

14). 

A faixa de terreno que se estende ao longo das margens dos corpos d’água, e no caso 

específico, do rio Pitimbu, tem recebido atenção especial quanto ao propósito de preservação 

da quantidade e da qualidade de suas águas, bem como do uso de seu solo. A legislação que 
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trata desse espaço é ampla e perpassa os três níveis governamentais. Instrumentos jurídicos 

que se complementam na tentativa de planejar melhor o uso dos espaços e subsidiar a gestão 

do território. No âmbito estadual o rio é protegido pela Lei nº 8.426 de 2003, referente a 

faixas de proteção ambiental. 

Definir limites geográficos, como faixas de proteção ambiental, é tarefa que se torna 

ainda mais complexa quando o espaço em questão se encontra em zona urbana, onde os 

conflitos para a ocupação do espaço é reduzido à escala do metro quadrado, tendo em vista o 

elevado custo desse solo. Diante das colocações acerca do ordenamento dos espaços naturais, 

a legislação local estabelece normas e limites. Apoiando-se nos instrumentos jurídicos, como 

o Código Florestal, para tentar proteger as “necessidades de sobrevivência do rio”, dando-lhe 

o direito de seguir seu curso natural, sem interferência do homem. 

A gestão dos recursos naturais, notadamente da vegetação natural e dos recursos 

hídricos, tem na legislação ambiental seu principal instrumento de ação. Dentro da legislação 

ambiental brasileira, o Código Florestal e os instrumentos normativos complementares como 

as Resoluções e Leis locais, utilizam a Área de Preservação Permanente – APP como um 

elemento restritivo de uso bastante importante; sendo um instrumento de delimitação do 

espaço e cuja função é manter os elementos essenciais para o funcionamento desse 

ecossistema. 

Para o caso específico do rio Pitimbu, a Lei Estadual no 8.426, de 14 de novembro de 

2003, dispõe sobre a faixa de proteção ambiental do rio Pitimbu, considerando também a APP 

como unidade de proteção da faixa marginal do rio. 

Diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a aplicabilidade das 

faixas de Proteção Ambiental no rio Pitimbu/RN considerando a legislação ambiental e as 

formas de uso desse espaço pelo homem. São objetivos específicos: 

• discutir a área de abrangência da legislação ambiental para o rio Pitimbu. 

• identificar os tipos de cobertura do solo no rio Pitimbu, através da confecção de um 

mapa temático para a área de abrangência da legislação ambiental aplicável ao rio. 

• avaliar a eficácia da Lei Estadual nº 8.426 de novembro de 2003, como instrumento de 

preservação e gestão territorial.  

 

2 - ORDENAMENTO TERRITORIAL E GESTÃO DOS ESPAÇOS NATURAIS 
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 Para a Carta Européia do Ordenamento (1988) a gestão do território1, assim como o 

seu planejamento e a criação de políticas públicas, são etapas de um ordenamento territorial. 

  O ordenamento configura-se na esfera maior de organização da dinâmica do homem 

e da natureza sobre o espaço. Para tanto, antes de mostrar as APPs como um instrumento 

usado para proteção dos espaços naturais e do bem estar das populações, serão trabalhados 

dois outros instrumentos jurídicos relevantes quanto ao ordenamento do solo urbano, 

desenvolvimento e expansão urbana. São eles: Estatuto da Cidade e o Plano Diretor 

Municipal.  

  Na carta Europeia do Ordenamento do Território (DGOT, 1988, p.9 e 10) o 

ordenamento é a tradução espacial da política econômica, social, cultural e ecológica da 

sociedade. É, simultaneamente, uma disciplina científica, uma técnica administrativa e uma 

política que se desenvolve numa perspectiva interdisciplinar e integrada tendente ao 

desenvolvimento equilibrado das regiões e à organização física do espaço segundo uma 

estratégia de conjunto. O ordenamento do território deve levar em consideração a existência 

de múltiplos poderes de decisão, individuais e institucionais que influenciam a organização do 

espaço, o caráter aleatório de todo o estudo prospectivo, os constrangimentos do mercado, as 

particularidades dos sistemas administrativos, a diversidade das condições socioeconômicas e 

ambientais. Deve, no entanto, procurar conciliar esses fatores da forma mais harmoniosa 

possível.  

Segundo o IBGE (2006, p. 86), o ordenamento territorial é a compatibilização das 

necessidades do homem, relativas à ocupação e ao uso do solo, com a capacidade de suporte 

do território que pretende ocupar. As propostas de ocupação e uso do solo emergem do 

homem, da sua política e da economia dela derivada. 

Para Santos (2004, p. 35), o planejamento ambiental pode se apresentar a partir de 

diferentes formas de expressão. A escolha de um determinado instrumento deve ocorrer em 

função dos objetivos, objeto e tema central enfocados. Deve considerar a adequação de sua 

estrutura e conteúdo, do espaço político–territorial visado, do detalhamento previsto para as 

proposições e do tempo disponível para a execução. 

Santos (2004) discute que o planejamento ambiental deve ser compreendido como 

uma fase preliminar do processo de uma política ambiental, diferente da gestão ambiental que 

                                                 
    1 A gestão do território é uma política territorial, ainda que nem sempre explícita, mas embasada em coordenadas 

de direção. As diferentes formas de gestão estão associadas a diferentes modelos políticos e econômicos e 
apoiadas em determinadas bases tecnológicas. No caso de um país, a gestão constitui parte integrante do sistema 
vigente, exercendo-se sobre o espaço delimitado, o território nacional, e rebatendo em diferentes escalas 
espaciais (IBGE, 2006, p.86). 
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é uma proposta de integração entre planejamento, gerenciamento e a política ambiental. Desta 

forma, o objetivo do planejamento ambiental é o ordenamento do território, disciplinando o 

uso da terra e orientando as diferentes atividades do homem diante de um desenvolvimento 

mais racional dos recursos, priorizando a qualidade de vida e as aspirações sociais e 

governamentais expressas pelo homem. 

Entende-se assim o ordenamento do território não somente como um processo 

científico e racional, mas também influenciado por valores e atitudes de envolvimento cultural 

e de apreciação estética. Nesse contexto insere-se no âmbito do planejamento e gestão dos 

recursos naturais, nos quais assume particular relevância a consideração dos valores 

subjacentes às decisões tomadas nesse campo pelos diversos intervenientes (SARAIVA, 1999, 

p. 3). 

O ordenamento é um dos instrumentos da gestão ambiental, portanto seus caracteres 

normativos, fiscalizadores, controladores, preventivos e corretivos devem estar harmonizados 

com uma proposta política crítica e responsável que vise ao exercício da sustentabilidade2, 

envolvendo todo o espaço, ambiente natural e social; para evitar que só alguns setores sejam 

atingidos ou privilegiados. Daí a necessidade da democratização de tomadas de decisão. Ou 

seja, para se obter avanços nas políticas públicas3 que visem a ações interventoras sobre 

territórios, é necessário criar mecanismos de participação ativa das comunidades envolvidas 

(ALMEIDA, 2002 apud ALMEIDA E SOARES, 2009, p. 97).  

 

 
É preciso repensar o ordenamento para além das soluções meramente 
tecnicistas e pouco refletidas. O ordenamento, a serviço da sustentabilidade, 
precisa fazer parte de uma política de gestão ambiental que permita conjugar 
a avaliação crítica dos reais interesses dos atores sociais com a capacidade 
de suporte dos territórios. (ALMEIDA, 2002 apud ALMEIDA E SOARES, 
2009, p. 105). 
 
 

                                                 

2 A noção de sustentabilidade implica em uma inter-relação necessária entre justiça social, qualidade de vida, 
equilíbrio ambiental e a necessidade de desenvolvimento como tendo uma capacidade de suporte. (JACOBI, 
1999, p.180). 

3 De acordo com Boneti (2006) as Políticas Públicas são criadas e postas em prática a partir de uma determinada 
concepção de sociedade ou de um fundamento teórico. Na fase atual, onde predomina o neoliberalismo 
econômico, há uma menor participação do Estado, uma maior intensificação da produção em redes e as questões 
sociais passam a ser de responsabilidade individual. 
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Segundo Jacobi (1999, p. 179) a ideia de sustentabilidade implica que uma política de 

desenvolvimento na direção de uma sociedade sustentável não pode ignorar nem as 

dimensões culturais nem as relações de poder existentes e muito menos o reconhecimento das 

limitações ecológicas, sob pena de apenas manter um padrão predatório de desenvolvimento. 

Atualmente o avançado rumo a uma sociedade sustentável é permeado de obstáculos, na 

medida em que existe uma restrita consciência na sociedade a respeito das implicações do 

modelo de desenvolvimento em curso. 

Para Saraiva (1999, p. 17) o modelo de desenvolvimento sustentável tem vindo a ser 

atualmente apontado como referência de modelos de desenvolvimento e paradigma de uma 

relação mais simbiótica entre desenvolvimento e equilíbrio ambiental. As duas implicações e 

incidências são examinadas relativamente aos temas, constatando-se, no entanto, grandes 

lacunas, quanto ao seu conteúdo e formas de aplicação nos vários domínios de intervenção 

que incidem sobre o ordenamento e gestão dos recursos naturais. 

O desafio ambiental urbano deve centrar-se em ações que dinamizem o acesso à 

consciência ambiental dos cidadãos a partir de um intenso trabalho de educação. Mas também 

é importante estar consciente das dificuldades que hoje existem para viabilizar, por exemplo, 

propostas que articulam redução da degradação ambiental com geração de renda (JACOBI, 

1999, p.181). 

Para ordenar os territórios diante de uma política ambiental séria os municípios devem 

conhecer suas reais problemáticas. E, principalmente, nas áreas urbanas, onde ainda existem 

fragmentos de áreas naturais, é importante existir órgãos ambientais que atrelem as normas 

legais a uma postura crítica de preservação dos espaços, adotando um planejamento com 

alternativas para equilibrar o crescimento urbano com a manutenção saudável dos recursos 

naturais de cada município. 

 

 
O principal desafio nos dias atuais é que as cidades, independentemente do 
seu porte, criem as condições para assegurar uma qualidade de vida que 
possa ser considerada aceitável, não interferindo negativamente no meio 
ambiente do seu entorno e agindo preventivamente para evitar a 
continuidade do nível de degradação, notadamente nas regiões habitadas 
pelos setores mais carentes. (JACOBI, 1999, p.181). 
 

 
 

É interessante que as cidades sejam planejadas considerando sua estrutura natural, sua 

formação territorial e a capacidade de crescer sem afetar o meio ambiente. Como suporte a 
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esse fim, têm-se os instrumentos jurídicos, como o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor. Os 

quais são frutos de um planejamento urbano e ambiental, usados para facilitar a gestão e para 

adequar as políticas públicas aos interesses de um bem coletivo, com um maior alcance social. 

E assim, serem aplicadas de forma correta. 

 
 

2.1 – Instrumentos jurídicos para o planejamento territorial 
 

2.1.1- Estatuto da Cidade  

 

O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257 de 2001, é um instrumento usado para 

ordenamento do território com atenção ao solo urbano, estabelecendo diretrizes para a 

manutenção da função social das cidades e do uso da propriedade urbana de forma que este 

espaço seja dotado de infra-estrutura adequada para o bem estar das populações urbanas e uso 

correto dos loteamentos, seguindo instrumentos da política urbanística de cada município, as 

quais devem tomar como base as políticas da esfera federal. 

O artigo 1º dessa lei considera a execução da política urbana baseada nos artigos 182º 

e 183º da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Segundo Machado (2007), o Estatuto da Cidade cria a expressão “ordem urbanística4”, 

que passa a integrar o conjunto dos valores ou bens que deverão ser defendidos pela ação civil 

pública, buscando no artigo 1º da Lei nº 10.257 de 2001 uma orientação conceitual. 

O artigo 2º fala da política urbana, com objetivo principal de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais das cidades; ressalta em seus incisos a garantia do 

direito a cidades sustentáveis e uma gestão democrática, onde a população possa acompanhar 

e participar das decisões em planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e 

cooperação entre os governos. 

O Estatuto da Cidade, de forma geral, traz poucos artigos que tratam da questão 

ambiental e do equilíbrio quanto ao uso dos recursos naturais diante das pressões de ocupação 

do solo urbano, como por exemplo, a situação de áreas próximas aos rios que cortam cidades: 

os “rios urbanos”. 

Seria interessante que essa lei ampliasse a preocupação com a ocupação desordenada 

dessas áreas ambientalmente frágeis, que em sua maioria, não são consideradas no 

planejamento ambiental dos municípios. No que concerne a este tema, os incisos VIII e XII 

                                                 
4 “Ordem urbanística é o conjunto de normas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do equilíbrio ambiental, e do bem – estar”. 
(MACHADO, 2007, p. 388). 
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do artigo 2º são uns dos poucos que mostram preocupação com as questões ambientais 

atreladas ao social e ao econômico. 

 

 
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica do Município e do território sob sua área de influência. 
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico. 
 

 
 

Segundo Costa (2006, p. 11) desenhar a paisagem urbana a partir das águas dos rios 

que cruzam ou tangenciam a cidade é, portanto, um desafio e uma oportunidade privilegiada. 

Assim, compreender o rio urbano como paisagem é também dar a ele um valor ambiental e 

cultural que avança na ideia de uma peça de saneamento e drenagem. É reconhecer que rio 

urbano e cidade são paisagens mutantes e com destinos entrelaçados.  

O Estatuto da Cidade define alguns instrumentos da política urbana, como: o Plano 

Diretor, que disciplina o parcelamento do uso e da ocupação do solo; e o Zoneamento 

Ambiental. Sendo os instrumentos que devem conter diretrizes de ordenamento do território 

dentro de uma perspectiva que considere as questões ambientais, analisando o meio ambiente 

como um todo. 

O capítulo III referente ao Plano Diretor, traz no artigo 40º “o Plano Diretor como 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”. Comenta-se o 

parágrafo 2º como relevante para esta pesquisa. 

 

 
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um 
todo. Neste caso cabe lembrar que a gestão do município deve ser feita no 
território por completo, incluindo tanto áreas urbanas quanto rurais. 
 
 

O Estatuto da Cidade reafirma os princípios básicos estabelecidos pela Constituição da 

União, preservando o caráter municipalista, a centralidade do Plano Diretor e a ênfase na 

gestão democrática. Os institutos jurídicos e urbanísticos regulamentados são as condições 

institucionais necessárias, sem que sejam obrigatoriamente suficientes, oferecidas ao poder 

público municipal para a produção de bens públicos e o cumprimento de funções sociais 

(CARVALHO, 2000, p. 2). 
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Esse instrumento de ordenamento mantém a natureza democrática da política, ao 

deixar claro que os poderes legislativo e executivo deverão garantir no processo de elaboração 

do Plano Diretor e na fiscalização, a participação da população, através de audiências públicas 

e do fácil acesso às informações dos documentos produzidos. 

 

 2.1.2.- Plano Diretor  

 

Formalmente, o Plano Diretor é uma lei municipal obrigatória para os municípios com 

população superior a 20.000 mil habitantes; que deve ser um instrumento básico da política 

municipal de desenvolvimento e expansão urbana, a qual tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes 

(BRAGA, 1995, p. 4). 

 
Plano Diretor é um conjunto de normas obrigatórias, elaboradas por lei 
municipal específica, integrando o processo de planejamento municipal, que 
regula as atividades e os empreendimentos do próprio Poder Público 
Municipal e das pessoas físicas ou jurídicas, de Direito Privado ou Público, a 
serem levados a efeito no território municipal. (MACHADO, 2007, p. 389). 
 

 

Para Machado (2007) os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de 

interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual. Acrescenta que as relações 

entre os diferentes poderes devem estar presididas pela confiança e pela credibilidade no 

sistema, de forma que se garanta a lealdade ao mesmo. Coloca como exemplo o caso da 

quantidade e qualidade das águas dos rios, ribeirões, lagos e represas, que vão depender da 

implementação da política ambiental e da legislação existente para o ordenamento do 

território do município. 

 

 
Um sistema integrado poderá chegar à administração conjunta dos recursos 
hídricos, de tal forma que os municípios que estejam a jusante, ou “águas 
abaixo”, no curso de um rio poderão co-decidir da implantação de obra ou 
do exercício de atividade potencialmente poluidora situada a montante, ou 
“águas acima”. (MACHADO, 2007, p. 400). 
 

 

Em relação à característica política do Plano Diretor, ele geralmente é divulgado como 

um produto técnico e de difícil entendimento pela maioria; principalmente porque quem faz 

os planos diretores, em grande parte, são especialistas em urbanismo e ciências afins, 
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deixando à parte a participação dos gestores políticos locais. É preciso um equilíbrio entre os 

aspectos técnicos e políticos do planejamento para viabilizar sua implantação. 

Outro aspecto do Plano Diretor é tornar públicas as diretrizes e prioridades do 

crescimento urbano no intuito de facilitar a gestão e ainda tornar comum a participação das 

entidades representativas da sociedade no processo de planejamento municipal, direito 

adquirido pela constituição federal. 

 

 
Cada vez mais os municípios brasileiros têm apresentado seus planos 
diretores como instrumentos de planejamento ambiental que orientam a 
atuação do poder público e da comunidade em suas atividades, levando à 
formulação de políticas públicas. O Plano Diretor é o instrumento básico 
para uma política de desenvolvimento e garantia de qualidade de vida no 
município. Deve ser considerado como um instrumento de planejamento 
quando visa o aprimoramento das relações entre homem e natureza. 
(SANTOS, 2004, p. 36). 

 
 

A elaboração dos planos diretores perpassa por muitas contradições, tendo em vista 

que, na maioria das vezes, os gestores municipais não participam de forma direta de sua 

elaboração, contratando empresas privadas que não conhecem a realidade local, criando 

planos políticos e economicamente inviáveis, onde os próprios municípios não se apropriam 

deles como instrumentos legítimos para o ordenamento de seu território. 

Nesse sentido, há a necessidade de um maior envolvimento dos gestores públicos com 

a sua elaboração para que, no momento da implantação, todos compreendam o que deve ser 

feito para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento dos municípios. 

O Plano Diretor não deve ser totalmente técnico, pois pode inibir a participação da 

sociedade civil, podendo beneficiar classes em detrimento de outras. Exemplo desse 

mecanismo se dá nas normas de uso e ocupação do solo que promovem uma verdadeira 

segregação social no espaço urbano, afastando a população mais carente das áreas nobres da 

cidade. 

Cabe ressaltar que segundo Braga (1995) os estudos técnicos são necessários, mas na 

medida que dão subsídio ao planejamento e às propostas discutidas politicamente. Deve 

existir um equilíbrio entre as necessidades da população, as ações políticas e um estudo 

técnico que seja viável, beneficiando toda a cidade.  Quanto mais acessível e objetivo o Plano 

Diretor, maior o seu entendimento pela população, e melhor para evitar a apropriação deste 

instrumento por políticos que pensam em utilizá-lo para interesses particulares.  
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“Deste modo deve, o Plano Diretor, minimamente, dispor sobre os seguintes tópicos: 

uso do solo urbano, expansão urbana, parcelamento do solo urbano, habitação, saneamento 

básico e transportes públicos”. (BRAGA, 1995, p. 5).  

O uso do solo urbano e os conflitos de parcelamento desse solo envolvem ocupação de 

áreas frágeis e que deveriam ser preservadas até mesmo como remanescentes naturais, para 

manter o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida da população. 

Um Plano Diretor deve ser pensado de forma integrada, deve ser interdisciplinar, e ter 

compromisso social. Ou seja, deve conter profissionais de diferentes áreas no momento de sua 

criação; pensar em resolver problemas urbanos em médio e longo prazo, focando as 

prioridades e seguindo as decisões resultantes das negociações políticas. 

Machado (2007) vê como uma carência criticável a questão dos municípios não 

colocarem o planejamento rural de seu território de forma entrelaçada com o plano urbano, 

refletindo a necessidade de ambos. O Município não planejará olhando somente sua realidade 

política, social e econômica, mas terá que considerar todo o ecossistema no qual está inserido, 

como por exemplo: no caso de uma bacia e sub-bacia hidrográfica. 

Assim, é difícil elaborar um Plano Diretor integrado, pois a própria estrutura do 

Estatuto da Cidade não foi concebida para isso, principalmente nos municípios com uma zona 

rural de grande porte. 

Segundo Braga (1995) o Plano Diretor é um plano de diretrizes. Os projetos de leis 

ordinárias decorrentes de tais diretrizes são elaborados a priori. É importante ressaltar que ele 

deve ser determinado de acordo com as características sócio-econômicas, políticas e 

geográficas dos municípios, pois não há um padrão em seu formato, mas há exigências dentro 

de leis na esfera federal que devem ser seguidas, como a Lei do Estatuto da Cidade e a Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766 de 1979). 

 

2.2 - Discussão da Área de Preservação Permanente (APP) como instrumento para a 

proteção ambiental 

2.2.1 - Definição das APPs (Áreas de Preservação Permanentes) 

 

As Áreas de Preservação Permanentes foram criadas para evitar a ocupação de áreas 

naturais de forma irregular e sem o menor critério de uso. Estão inseridas dentro de uma 

Política Ambiental de cunho federal, definida pelo Código Florestal Brasileiro e demais leis 

complementares. “São localizadas espacialmente próximas as margens dos rios, nascentes, 
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topo de morros, montanhas, serras, encostas, nas restingas, nas bordas dos tabuleiros ou 

chapadas e em áreas acima de 1.800 metros”. 

A definição de APP é encontrada no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso II do Código 

Florestal: 

 

 
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 
3o desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 
bem-estar das populações humanas. 
 
 

No cenário hídrico o artigo 2º do Código Florestal considera de preservação 

permanente, as “florestas e demais formas de vegetação natural situada ao longo dos rios ou 

de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal mínima de 30 metros 

e máxima de 500 metros, dependendo da largura do rio”. 

Porém, ao definir os elementos de preservação permanente o Código Florestal não 

deixa claro se a proteção é somente para a cobertura de vegetação natural ou se é para a área 

como um todo, incluindo o solo e demais elementos. Então, as áreas que não possuem 

cobertura de florestas ou que essa tenha sido suprimida, e mesmo que esteja espacialmente 

inserida nas faixas de proteção ambiental, como por exemplo, nas faixas delimitadas ao longo 

dos rios (30 a 500 metros) são consideradas APPs? 

 “A supressão de uma APP deve ser verdadeiramente uma exceção. Não pode ser 

facilitada, pois ela é essencial para a vida. (MACHADO, 2007, p. 740).   

Independente de ter ou não cobertura vegetal, a área assume a mesma função 

ambiental regulamentada na lei. Se a floresta perecer ou for retirada, nem por isso a área 

perderá sua normal vocação florestal. A vegetação nativa ou não, e a própria área são objeto 

de preservação, não por si mesmas, mas pela função protetora das águas, do solo e da 

biodiversidade. A relação com a vegetação está atrelada, principalmente, à proteção dos 

recursos hídricos, que vem em primeira instância. 

É nesse sentido que a própria legislação, muitas vezes, é contraditória e difícil de ser 

entendida por muitos, dando margem para que intenções de uma gestão ambiental adequada 

sejam barradas pelos entraves judiciais. E ainda dificultando o ordenamento do território, pois 

ao longo de um mesmo rio, teríamos faixas diferentes relacionadas à existência ou não de 

cobertura vegetal, formando um mosaico de faixas consideradas no conceito de proteção e 

outras não. 
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No que se refere às APPs, nas áreas urbanas foi vetada a alínea “i” do artigo 2º do 

Código Florestal e inserido, através da Lei Federal n° 7.803 de 1989, o parágrafo único que 

prevê: 

 

 
No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas 
e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o 
disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os 
princípios e limites a que se refere este artigo. 

 

 

O parágrafo único fortalece ainda mais a ideia de que o Código Florestal deixa a 

desejar padrões de ordenamento dos espaços naturais. Em específico para APPs em áreas 

urbanas, pois o quadro se agrava, ao saber-se que os planos diretores, muitas vezes, falham ao 

elaborar diretrizes para questões ambientais específicas do município. 

O artigo 3º da lei considera ainda como preservação permanente, quando assim 

declaradas pelo poder público, as florestas e demais formas de vegetação natural, destinadas 

“a atenuar a erosão das terras; fixar as dunas; formar faixas de proteção ao longo de rodovias 

e ferrovias; auxiliar a defesa do território nacional; proteger sítios de excepcional beleza ou de 

valor científico ou histórico; asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas e assegurar condições de bem-

estar público”. 

Com o objetivo de regulamentar o artigo 2º do Código Florestal Brasileiro, temos a 

resolução CONAMA nº 303 de 20 de março de 2002, que dispõe sobre parâmetros, definições 

e limites de Áreas de Preservação Permanente. Destaca-se o artigo 3º, o qual define a APP por 

faixas e não mais por critério de vegetação, delimitando as mesmas faixas ao longo dos cursos 

d’ água. 

Ainda como instrumento de proteção a Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março 

de 2006, em seu artigo 9º, protege toda a faixa marginal do rio, de acordo com a Resolução 

acima; dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 

impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 

Preservação Permanente (APP). 
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Art. 9° A intervenção ou supressão de vegetação em APP para a 
regularização fundiária sustentável de área urbana poderá ser autorizada pelo 
órgão ambiental competente, observado o disposto na Seção I desta 
Resolução, alem dos seguintes requisitos e condições: 
 
IV - localização exclusivamente nas seguintes faixas de APP: 

 
a) nas margens de cursos de água, e entorno de lagos, lagoas e reservatórios 

artificiais, conforme incisos I e III, alínea “a”, do art. 3º da Resolução 
CONAMA nº 303, de 2002, e no inciso I do art. 3º da Resolução 
CONAMA nº 302, de 2002, devendo ser respeitada faixas mínimas de 15 
m para cursos de água de ate 50 m de largura e faixas mínimas de 50 m 
para os demais. 
 
 

As APPs são áreas naturais importantes para um bom funcionamento dos 

ecossistemas, para a manutenção do equilíbrio dos serviços prestados pela natureza ao homem 

e para garantir que os sistemas ambientais5 sejam preservados de forma adequada para as 

futuras gerações.  

O ordenamento do território através de leis, as quais estabelecem faixas de proteção, é 

uma tentativa do poder público de conter a ocupação irregular e a degradação dessas áreas. 

Para Metzger (2010) não se pode, porém, dizer que haja estudos técnicos e científicos 

que sustentem os critérios definidos para mensurar tais faixas ambientais, pois essas áreas 

naturais possuem características pedológicas, geomorfológicas e hidrológicas distintas.  

Cabe ainda ressaltar que, na maioria das vezes, as leis não são cumpridas diante de 

uma série de conflitos de uso e ocupação; principalmente em áreas urbanas onde qualquer 

espaço ainda não ocupado é logo disputado para construções de moradias e outras atividades 

que se aproveitam da proximidade dos corpos d’água para benefício próprio. 

As APPs são cada vez mais sufocadas por demanda elevada e ocupação desordenada 

de seus solos, sejam as margens de corpos d’ água, ou nos demais espaços considerados nessa 

categoria, o homem consegue explorar, fixar-se e manter-se, mesmo diante de condições 

adversas e sem oferecer segurança e melhor qualidade de vida. 

Neste contexto, devem-se pensar políticas ambientais que incluam uma visão 

sistêmica, articulando os espaços naturais e uma integração com os elementos envolvidos, 

físicos e humanos; um uso mais racional dos recursos naturais e principalmente que os 

                                                 
5 Os sistemas ambientais representam entidades organizadas na superfície terrestre de modo que a espacialização 

se torna uma de suas características inerentes; são exemplos de sistemas complexos espaciais. E nesse sentido 
os ecossistemas e os geossistemas são entidades representativas de sistemas ambientais (CHRISTOFOLETTI, 
1999, p. 35). 
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gestores públicos adotem uma postura rígida quanto à fiscalização dos meios usados para esse 

fim. 

 

 

Os estudos integrados dão-se por meio da unificação das ciências da terra em 
busca de uma percepção holística do meio. Tem por objetivo a análise dos 
elementos componentes da natureza de forma integrada, por meio de suas 
interconexões. (NASCIMENTO E SAMPAIO, 2005, p. 10). 
 
 

A legislação ambiental brasileira, contudo, traz sérios princípios de proteção a essas 

áreas, mas na prática é “esquecida” quando confrontada com os interesses particulares de 

atores que reordenam os espaços naturais, utilizando-os de acordo com a demanda econômica, 

poluindo as fontes de águas limpas, degradando os solos, fauna e flora locais. 

Para Saraiva (1999, p.20), no processo de ordenamento do território, o inventário dos 

recursos naturais e o conhecimento de sua capacidade de renovação constituem, assim, etapas 

fundamentais. Outro estágio de grande importância é a formulação e a avaliação de 

alternativas de utilização do território e dos seus recursos naturais. Aqui, devem ser aplicadas 

metodologias que permitam, por parte do agente decisor, a seleção entre opções, com 

aceitação dos custos, benefícios e impactos inerentes. 

Assim, o controle sobre os conflitos de uso e exploração nessas faixas devem partir de 

atitudes mais conscientes nos processos de ordenamento e gestão, atribuindo novos conceitos 

de proteção, recuperação e valores ambientais no momento do desenvolvimento sócio-

econômico do território. 

 

2.2.2- Conflitos de cobertura nas APPs  

 

As limitações estabelecidas no Código Florestal, quanto às APPs, seguem um 

ordenamento jurídico de proteção especial às matas nativas e demais formações florestais, 

principalmente pela necessidade de controlar a ocupação desordenada dessas áreas pelo 

homem. 

Assim, o estabelecimento das APPs surge como tentativa de frear os impactos do 

homem nesses ambientes, pois o mesmo acaba alterando as condições favoráveis para a vida 

de inúmeras espécies, inclusive a dele próprio. 
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A fragilidade dos ambientes naturais diante das intervenções humanas é 
maior ou menor em função de suas características genéticas. Em princípio, 
salvo algumas regiões do planeta, os ambientes naturais mostravam-se em 
estado de equilíbrio dinâmico até o momento em que as sociedades humanas 
passaram a intervir cada vez mais intensamente na exploração dos recursos 
naturais para gerar riquezas, conforto, prazer e lazer. (ROSS, 2006, p.50). 
 

 

As APPs são bens de interesse comum e não cabe a proprietários particulares usá-las 

para benefício próprio. O interesse na existência e no uso sustentável dos recursos naturais 

deve partir para o bem coletivo, ressaltando a função social e ambiental que as APPs oferecem 

ao meio. 

A realidade de um espaço urbano é representativa de um estágio histórico dos 

movimentos de mudanças sociais e ecológicas particulares e gerais, combinadas, que 

modificam permanentemente o espaço em questão. Os problemas ambientais, ecológicos e 

sociais não atingem igualmente todo o espaço urbano. Atingem muito mais os espaços físicos 

de ocupação das classes sociais menos favorecidas do que os das classes mais elevadas. 

(GUERRA e CUNHA, 2010, p. 27). 

Segundo Delcol (2009) pelo menos um milhão de pessoas habita as APPs, em sua 

maioria população de baixa renda que não consegue ter acesso à moradia nas áreas urbanas 

legais, com infraestrutura adequada e preço acessível. As administrações municipais têm 

enfrentado sérios problemas relativos às diversas formas de ocupações nessas faixas, em 

função dos impactos sócio-ambientais que comprometem drasticamente todo o ecossistema 

do qual ela é parte integrante.  

“A prática do planejamento do uso do solo e da regulamentação urbanística constitui 

uma área relevante cuja análise se torna indispensável para compreensão dos padrões 

territoriais do ordenamento espacial”. (SARAIVA, 1999, p. 109). 

Em se tratando de crescimento das cidades o impacto sobre o ambiente natural é 

maior, pela falta de planejamento entre o objeto a construir e quais áreas podem ser ocupadas. 

Este processo acarreta um avanço da malha urbana sobre as APPs, já que, nas cidades, os 

limites naturais não são considerados e as construções acabam sufocando, principalmente, as 

margens de rios que cortam este trecho, bem como remanescentes de vegetação extremamente 

frágeis. 

 

2.2.3- Delimitação das APPs em corpos d’água: critérios usados para sua espacialização 
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A mensuração das Áreas de Proteção Ambiental (APPs) é um assunto polêmico e 

ainda em discussão, por envolver a busca por uma delimitação espacial que seja suficiente e 

adequada às necessidades de proteção de cada ecossistema; contribuindo para a manutenção 

dos recursos hídricos, da biodiversidade local e do bem estar das populações. 

Metzger (2010) discute sobre as dúvidas em relação ao embasamento científico que 

permitiu definir os parâmetros e os critérios do Código Florestal Brasileiro. O código estipula 

uma série de larguras mínimas de áreas de proteção ao longo de cursos d’água, reservatórios e 

nascentes. O autor questiona então qual foi a base científica usada para definir quais 

corredores ripários deveriam ter no mínimo 30 metros de proteção ao longo de cada margem 

do rio (além do limite das cheias anuais). Outra dúvida é se essa largura não deveria variar 

com a topografia da margem, com o tipo de solo, com o tipo de vegetação, ou com o clima, 

em particular com a pluviosidade local. 

Com base nos instrumentos normativos que discutem faixas de proteção, ao longo dos 

rios, é comum, no momento da delimitação das APPs, usar o leito maior sazonal como critério 

de limite geográfico, ou seja, usando os limites das cheias anuais como início dessa 

espacialização. Para isso é necessário conhecimentos dos conceitos da geomorfologia fluvial e 

de dados hidrológicos referentes ao corpo d’água. 

O estudo sobre as cheias abrange a análise das frequências relacionadas com os 

débitos mais elevados que, anualmente, ocorrem em determinda seção transversal. O 

designativo de cheia refere-se ao maior débito diário que ocorre em cada ano, independente 

do fato de causar ou não inundação. Cada cheia, portanto, representa um evento anual 

(CHRISTOFOLETTI, 1981, p.56). Esse evento está relacionado ao regime fluvial que é a 

variação do nível calha do rio no decorrer do ano. 

Para essa análise é necessário se ter informação da geometria hidráulica6 do canal, ou 

seja, de suas características geométricas e de composição dos canais fluviais consideradas 

através das relações que se estabelecem no perfil transversal. A forma do canal é resposta que 

reflete adaptação às vazões, fluindo através de determinada seção transversal (RELATÓRIO 

DO RIO PITIMBU, 2009, p. 17). Essas características geométricas podem ser: largura, 

velocidade da água, profundidade. Estão envolvidas ainda a composição do material 

sedimentar carreado (granulometria) e a rugosidade do leito. 

                                                 
6“A geometria hidráulica refere-se ao estudo das características geométricas e de composição dos canais fluviais, 

consideradas através das relações que se estabelecem no perfil transversal”. (CHRISTOFOLETTI, 1981, p.53). 
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Segundo Christofoletti (1981), para um melhor entendimento da dinâmica dos canais 

fluviais7 deve-se considerar que o canal, em rios aluviais, é resultante da ação exercida pelo 

fluxo sobre os materiais rochosos componentes do leito e das margens, assim suas dimensões 

serão controladas pelo equilíbrio entre forças erosivas de entalhamento e os processos 

agradacionais, depositando material no leito e em suas margens. É conveniente analisar as 

alterações da geometria hidráulica em determinado local e no sentido do perfil longitudinal do 

rio. Convém verificar os aspectos relacionados com a distribuição e a freqüência dos fluxos. 

Para Metzger (2010), é importante pensar nas larguras das faixas de proteção com 

critérios que envolvam as suas múltiplas funções, desde a fixação do solo, proteção de 

recursos hídricos, conservação da fauna e flora, ou seja, estabelecer larguras mínimas 

adequadas e suficientes. Pois estas afetam a qualidade do habitat, regulando as áreas 

impactadas pelos efeitos de borda. Os efeitos de borda que são aqueles causados pela variação 

de processos naturais e antrópicos como: aumento ou diminuição da luminosidade, 

queimadas, ressecamento do ar, do solo, entrada de espécies invasoras. A largura da borda 

varia de acordo com as características físicas do local e do tipo de espécies. Assim, os efeitos 

mais intensos ocorrem nos 100 primeiros metros, daí corredores com menos de 200 metros 

são formados essencialmente por ambientes de borda altamente perturbados.Neste sentido 

espécies mais florestais, ou seja, espécies menos generalistas, necessitam de áreas naturais 

com pelo menos 200 metros de largura. 

 Metzger (2010) discute, com base nos dados de trabalhos sobre ecologia e 

conservação realizados em diferentes regiões do Brasil (Santos et al.2008; Lopes et al. 2009; 

Laurance e Laurance 1999; Lees e Peres 2008)  e com base em artigos publicados em revistas 

científicas internacionais, que as APPs ao longo de rios deveriam manter pelo menos 200 

metros de área florestada de cada lado do rio para que haja uma plena conservação da 

biodiversidade. A manutenção de corredores de 60 m (30 m de cada lado do rio), conforme a 

legislação atual, resultaria na conservação de apenas 60% das espécies locais. A discussão 

considera que corredores de matas ripárias com apenas 30 metros tem capacidade muito 

limitada de manutenção da biodiversidade. 

 

  

O conhecimento científico obtido nestes últimos anos permite não apenas 
sustentar os valores indicados no Código Florestal de 1965 em relação à 

                                                 
7 De acordo com Suguio (1998) “Canal fluvial é uma feição geomorfológica resultante da ação do fluxo de água 

sobre materiais componentes do leito e das margens por onde ocorre o escoamento fluvial principal”.  
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extensão das Áreas de Preservação Permanente, mas na realidade indicam a 
necessidade de expansão destes valores para limiares mínimos de pelos 
menos 100 m (50 m de cada lado do rio), independentemente do bioma, do 
grupo taxonômico, do solo ou do tipo de topografia. (METZGER, 2010, 
p.4). 
 

 

Segundo Metzger (2010) os avanços recentes da ciência na área de ecologia e 

conservação, deveriam ser considerados em qualquer discussão sobre modificação do Código 

Florestal, e na procura da melhor configuração de nossas paisagens, que permita maximizar os 

serviços ecossistêmicos e o potencial de conservação da biodiversidade da biota nativa, sem 

prejudicar o desenvolvimento econômico nacional. 

 

3 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 
3.1 - Localização Geográfica 

 

A Bacia do rio Pitimbu localiza-se na região do Litoral Oriental do Rio Grande do 

Norte, entre os paralelos 5o50’00’’ e 5o57’53’’ de latitude sul e os meridianos 35o11’08’’ e 

35o23’19’’ de longitude oeste de Greenwich. O rio Pitimbu adentra os municípios de Macaíba, 

Parnamirim e Natal, integrantes da Região Metropolitana de Natal. É um rio perene, já que é 

alimentado por águas do aqüífero Barreiras e ressurgência do aqüífero livre (dunas), com 

comprimento de aproximadamente 37,0 km. Faz parte da bacia do Pirangi, a qual ocupa uma 

área de 460 km², composta pelos rios Pium e o rio Pitimbu (NUNES, 2006, p. 85).  

De acordo com a Lei Complementar nº 391 de 2009 a Região Metropolitana de Natal é 

formada pelos municípios de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, 

Ceará Mirim, São José do Mipibú, Nizia Floresta, Monte Alegre e Vera Cruz.   

“Uma região metropolitana é um aglomerado urbano composto por vários municípios 

administrativamente autônomos, mas integrados física e funcionalmente, formando uma 

mancha urbana praticamente contínua” (BRAGA E CARVALHO, 2004, p.8). 

 Para Santos (2005, p. 84) as atuais regiões metropolitanas têm como pontos comuns 

dois elementos essenciais: são formadas por mais de um município, com o município núcleo 

que lhes dá o nome representando uma área bem maior que as demais, sendo objetos de 

programas especiais, levados adiante por organismos regionais especialmente criados, com a 

utilização de normas e de recursos em boa parte federais. São na verdade regiões de 

planejamento, onde todavia, o que é feito não atende a problemática geral da área, limitando-
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se a aspectos setoriais.  

O rio Pitimbu nasce na comunidade de Lagoa Seca no município de Macaíba e após 

14,7 km adentra o município de Parnamirim, sempre na direção predominante SW-NE até os 

limites com o município de Natal, quando redireciona seu curso para SE, indo desaguar no 

riacho Taborda, afluente de primeira ordem do rio da sub-bacia do Pirangi, já no limite de 

Parnamirim com o município de Nísia Floresta (Mapa 01- localização). 

Antes de desaguar no Taborda, o Pitimbu alimenta a lagoa do Jiqui, importante 

reservatório que fornece 30% de água potável para população das regiões Leste, Oeste e Sul 

da capital Potiguar. O rio desempenha, portanto, papel importante na disponibilidade de água 

doce superficial para a capital do estado do Rio Grande do Norte. 



 

    Mapa 1 – Localização do rio Pitimbu.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Fonte: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relató

Localização do rio Pitimbu. Seu curso percorre os municípios de Macaíba, Parnamirim e Natal. 

: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu-UFRN
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UFRN-IDEMA- FUNPEC, 2009.
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3.2 - Aspectos Físicos 
 

3.2.1 – Embasamento litológico 

 

O rio Pitimbu “possui sua gênese relacionada aos processos tectônicos, apresentando 

um traçado morfológico de vale estrutural, onde ocorre o “Graben Parnamirim”. Caracteriza-

se como um terraço fluvial entalhado por sedimentos oriundos dos processos de acumulação 

fluvial”. (SANTOS, 1999, p. 38 apud BORGES ET AL., 1999. p.5). 

O embasamento litólico da área compreende três formações: Formação Barreiras, 

Depósitos Eólicos e Aluviões, apresentando uma estratigrafia constituída por rochas pré-

cambrianas do embasamento cristalino, sobrepostos por sedimentos areníticos e calcários com 

idade geológica Mesozóica e período Cretáceo (Mapa 2). As unidades geológicas 

componentes da Bacia do Rio Pitimbu são: Grupo Barreiras, Lagoas, Paleocascalheiras, 

Paleodunas. (RELATÓRIO VBA, 2005). 

Para Vilaça (1999 apud BORGES ET AL., 1999, p.60) a lagoa do Jiqui, quanto à 

gênese, pode ser considerada como proveniente de movimentos diferenciais da crosta 

terrestre, tipo falha tectônica, associados às atividades de transporte e deposição de 

sedimentos no leito do rio que se formou (rio Pitimbu), causando o represamento de seus 

efluentes. Essas falhas tectônicas são resultantes da reativação de falhamento do pré-

cambriano, ocorrido no Terciário ao início do Quaternário, ou seja, durante ou após a 

deposição das sequências sedimentares de grande variação faciológica (arenitos a argilitos), 

denominada de Grupo Barreiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa 2- Unidades geológicas do rio Pitimbu ao longo dos três municípios

Fonte: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu
FUNPEC, 2009 e Dados da CPRM, 2005.
 

3.2.2 – Relevo 

 

Santos (1999) comenta

originados por falhas de gravidade ou constituírem em fossa tectônica ou grabens, apresentam 

um relevo com características de amplos talvegues.

Na região da bacia hidrográfica do rio Pitimbu as unid

tabuleiros costeiros encontrados predominantemente nos municípios de Macaíba e 

Parnamirim. E as dunas8 fixas que acompanham o Graben Parnamirim na direção noroeste

sudeste, localizadas à margem esquerda d

São identificados quatro compartimentos do relevo na área, inseridos nas terras baixas: 

                                                
8 Segundo Nunes (2006) as dunas são encontradas praticamente em todo o litoral do Estado do RN, formadas por 

deposição eólica de sedimentos de origem marinha e de granulação fina.  
possuem vegetação.  

 
 

Unidades geológicas do rio Pitimbu ao longo dos três municípios

: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu
Dados da CPRM, 2005. 

Santos (1999) comenta que o rio Potengi, Jundiaí e parte do Pitimbu, por serem 

originados por falhas de gravidade ou constituírem em fossa tectônica ou grabens, apresentam 

um relevo com características de amplos talvegues. 

Na região da bacia hidrográfica do rio Pitimbu as unidades ge

costeiros encontrados predominantemente nos municípios de Macaíba e 

fixas que acompanham o Graben Parnamirim na direção noroeste

sudeste, localizadas à margem esquerda do rio Pitimbu, na área de Natal (Mapa 3).

São identificados quatro compartimentos do relevo na área, inseridos nas terras baixas: 

         
Segundo Nunes (2006) as dunas são encontradas praticamente em todo o litoral do Estado do RN, formadas por 
deposição eólica de sedimentos de origem marinha e de granulação fina.  As dunas fixas são aquelas que 
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leito recente e sub-recente, vertente, tabuleiro e dunas. Apresentando as seguintes unidades 

geomorfológicas: Dunas longitudinais arrasadas, Lagoas, T

interplanície. 

Ocorrem ainda no relevo da Grande Natal estuários, planícies de mangues, praias, 

terraços fluviais e vales fluviais, cujos vales são largos e de fundo chato, com rios pouco 

entalhados, formando terraços de 

(NUNES, 2000, p. 17). 

           Mapa 3- Geomorfologia do rio Pitimbu

                        Fonte: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados d
IDEMA- FUNPEC, 2009 e 

recente, vertente, tabuleiro e dunas. Apresentando as seguintes unidades 

geomorfológicas: Dunas longitudinais arrasadas, Lagoas, Tabuleiro Costeiro, Talude, vale de 

Ocorrem ainda no relevo da Grande Natal estuários, planícies de mangues, praias, 

terraços fluviais e vales fluviais, cujos vales são largos e de fundo chato, com rios pouco 

entalhados, formando terraços de 15-16 m, de 7-8m, 2-3m, acima do leito atual dos rios. 

Geomorfologia do rio Pitimbu 

SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu
NPEC, 2009 e Dados do IDEMA, 2010. 

39 

recente, vertente, tabuleiro e dunas. Apresentando as seguintes unidades 

abuleiro Costeiro, Talude, vale de 

Ocorrem ainda no relevo da Grande Natal estuários, planícies de mangues, praias, 

terraços fluviais e vales fluviais, cujos vales são largos e de fundo chato, com rios pouco 

3m, acima do leito atual dos rios. 
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3.2.3 - Clima  
 

O tipo de clima da área de estudo é classificado como As’ (tropical chuvoso) com 

estação seca de Agosto a Fevereiro e estação chuvosa de Março a Julho (Mapa 4).  

O regime térmico na região litorânea é relativamente uniforme e as temperaturas são 

elevadas ao longo de todo o ano. Essas características são devidas à grande quantidade de 

radiação solar incidente à superfície terrestre associada a altas taxas de nebulosidade. Além 

disso, a proximidade do mar induz à redução na amplitude térmica (BORGES, 2002, p. 56). 

Nesse cenário, a Bacia do rio Pitimbu apresenta temperaturas elevadas ao longo de 

todo o ano. A temperatura média nos municípios onde a bacia se encontra é 27,1ºC, com 

média máxima e mínima de 32ºC e 21º C, respectivamente (Quadro 1). Os ventos seguem a 

direção sudeste, com média anual 4,9 m/s. Na referida bacia os valores tanto de insolação 

total anual, quanto de pressão atmosférica são muito elevados. Destacam-se os valores de 

pluviosidade de 1.380mm. 

        Quadro 1- indicadores climáticos da  
         Bacia do rio Pitimbu  

Caracterização climática 

Pluviosidade média anual 1.380mm 

Média das Máximas 
32,7ºC 

Média das Mínimas 21,8ºC 

Média anual 25,4ºC 

Máxima absoluta 34,1ºC 

Mínima absoluta 16,3ºC 

Umidade relativa média 
anual 

79,3%; 

Evaporação total anual 
79,3% 

Insolação total anual 
1.553,5mm 

Pressão atmosférica 
1.004,8hPa 

Velocidade média anual 
dos ventos 

4,9 m/s 

                                Fonte: Relatório VBA Consultores/Tecnosolo, 2005. 

 

O regime pluviométrico da região caracteriza-se por apresentar uma concentração das 

chuvas no primeiro semestre do ano, e uma variação em anos alternados de seus totais. 

(RELATÓRIO VBA, 2005). 

 

 

 



 

            Mapa 4 - Tipos de clima na área de abrangência 

Fonte: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu
IDEMA- FUNPEC, 2009 e Dados do IDEMA, 2010.
 

 

 

 

 

 

clima na área de abrangência do rio Pitimbu 

SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu
FUNPEC, 2009 e Dados do IDEMA, 2010. 
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3.2.4 – Aspectos hidrológicos 

 

Águas subterrâneas da Grande Natal  

 

As condições climáticas da região da Grande Natal, o relevo e as características 

litológicas, limitaram a ocorrência dos cursos d’água expressivos. Por outro lado, a região é 

privilegiada em águas subterrâneas, que apresentam dois aspectos distintos de aqüíferos: o 

aqüífero Dunas ou aqüífero livre e o aqüífero Barreiras ou aqüífero confinado (NUNES, 2000, 

p. 18). 

O aqüífero Dunas é encontrado em relevos ondulados formados por depósitos 

arenosos superficiais inconsolidados, composto de areia quartzosas finas a médias. 

Caracteriza-se como aqüífero livre em função da sua litologia e estratigrafia que apresenta 

uma boa capacidade de infiltração, armazenamento, e circulação de água. Sua importância 

como manancial subterrâneo é em função da velocidade de escoamento, que se renova 

sazonalmente, alimentando as lagoas costeiras, riachos, e rios. Através da infiltração rápida e 

direta das águas das chuvas (NUNES, 2000, p. 18). 

O aqüífero Barreiras confinado ou semi-confinado é formado pelas sequências 

sedimentares da formação Barreiras, constituídos por sedimentos de textura variável. 

Ocorrendo areias finas a médias e grossas com intercalações de argilito. Apresenta-se no 

litoral oriental, com espessura variando entre 20 a 140m e as águas de excelente potabilidade 

para o consumo doméstico (NUNES, 2000, p. 18). 

A grande disponibilidade das águas subterrâneas da área que compreende a região 

Metropolitana de Natal é devido ao aqüífero Dunas/Barreiras, o qual é favorecido por 

condições geológicas que acabam por permitir a infiltração e, conseqüentemente, renovação 

dessas águas. Parte dessas reservas subterrâneas também possui características de águas 

minerais. Atualmente, o que se observa é que com o crescimento urbano acelerado da Grande 

Natal, associado com a falta de esgotamento sanitário e drenagem adequada, resultou-se o 

aporte de carga contaminante originária, principalmente, de fossas e sumidouros domésticos 

em direção às águas do aqüífero, podendo comprometer também as fontes de água mineral 

(NOBREGA ET Al., 2008, p. 6). 

O processo de poluição das águas subterrâneas é consequência do sistema de 

saneamento com disposição local de efluentes domésticos (fossas e sumidouros) e a ocupação 

irregular e desordenada do terreno. Em relação à primeira situação, a qualidade da água acaba 

ficando comprometida, tendo em vista a existência do risco de contaminação da mesma por 
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nitrato, originado a partir da biodegradação dos excrementos humanos. E do ponto de vista 

quantitativo, as águas subterrâneas estão sendo afetadas pelas edificações e pavimentações, 

que reduzem a recarga do sistema e ainda influenciam de forma indireta no aspecto 

qualitativo, já que o volume d’água para a diluição de contaminantes será menor (NOBREGA 

ET Al., 2008, p. 6). 

 

Águas superficiais da Grande Natal 

 

É representada pelas bacias dos rios Ceará Mirim, Doce, Potengi, Jundiaí, Pitimbu, e 

Pium, cuja perenização ao longo da costa é atribuída a boa pluviosidade nesta faixa litorânea e 

a água subterrânea liberadas pelos aluviões e dunas. A origem desses rios é atribuída a 

falhamentos, formando grabens classificados como vales estruturais com amplos talvegues. 

Em todos os seus cursos apresentam trechos com pequenos meandros, desde suas cabeceiras 

até suas desembocaduras. Estes rios estão sujeitos ao controle tectônico ou tectonismos, 

resultantes dos reflexos das estruturas do embasamento cristalino com posterior reativação do 

quaternário (NUNES, 2000, p. 21). 

 No município de Parnamirim encontram-se as lagoas do Pium no vale do rio Pium e a 

lagoa do Jiqui (Mapa 5) no vale do rio Pitimbu que funciona como reservatório natural para 

abastecimento de parte da população de Natal e Parnamirim (NUNES, 2000, p. 21). 

 Para Coriolano (2002, p. 21) as águas superficiais possuem uma conexão com as 

águas subterrâneas independentemente do tipo de rocha por onde percolam as águas. A 

influência da hidrografia na qualidade da água subterrânea é bastante significativa, pois 

dependerá da qualidade da água superficial. 

 



 

Mapa 5- Localização da Lagoa do Jiqui

Fonte: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relató
FUNPEC, 2009. 

 

A Bacia do rio Pitimbu 

 

A bacia hidrográfica do rio Pitimbu é uma 

Pirangi e corresponde a 27,62% desta. Ressalta

pesquisa possui como exutório a lagoa do Jiqui (Mapa 6

De acordo com as plantas da divisão

da bacia do rio Pitimbu é de 180,00km², sendo o comprimento do leito principal de 37,00km e 

declividade média de 1,03m/km. A bacia do rio em foco apresenta o formato de um polígono 

irregular, se desenvolvendo n

formando em direção ao ponto onde deságua no rio Taborda, uma acentuada curva de 

sudoeste para leste (RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009, p. 18).

A rede hidrográfica se desenvolve integralmente sobr

importante destacar que esse rio recebe duas denominações ao longo do seu curso: a primeira, 

agoa do Jiqui. 

: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu

A bacia hidrográfica do rio Pitimbu é uma sub-bacia da bacia hidrográfica do rio 

Pirangi e corresponde a 27,62% desta. Ressalta-se, entretanto, que o objeto de estudo desta 

xutório a lagoa do Jiqui (Mapa 6- Localização da bacia do Pirangi).

De acordo com as plantas da divisão de cartografia da SUDENE, a área de drenagem 

da bacia do rio Pitimbu é de 180,00km², sendo o comprimento do leito principal de 37,00km e 

declividade média de 1,03m/km. A bacia do rio em foco apresenta o formato de um polígono 

irregular, se desenvolvendo no sentido sudoeste/nordeste por longo trecho do seu percurso, 

formando em direção ao ponto onde deságua no rio Taborda, uma acentuada curva de 

sudoeste para leste (RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009, p. 18). 

A rede hidrográfica se desenvolve integralmente sobre o embasamento sedimentar. É 

importante destacar que esse rio recebe duas denominações ao longo do seu curso: a primeira, 
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riacho Lamarão, refere-se ao trecho que se inicia em sua nascente e vai ao encontro da BR - 

304.  A segunda, riacho Ponte Velha, compreende o trecho que parte desse ponto e vai até o 

seu desaguadouro. 

No geral, o rio Pitimbu é perene em toda sua extensão, não apresenta profundidades 

maiores que 0,5m. Entretanto, o caminhar ao longo do leito maior do rio estudado, permitiu 

constatar que há pontos em que sua profundidade alcança aproximadamente 1,5 m. Encontra-

se nesse território a lagoa da FAB e a Lagoa do Jiqui (RELATÓRIO VBA, 2005).  

As nascentes do rio Pitimbu são do tipo surgência por afloramento horizontal das 

águas subterrâneas do aquífero livre (Mapa 7- nascente). Esse fato decorre da existência de 

depressões suaves no terreno, o que determina o afloramento lento e gradual da água, 

encharcando o solo e escoando lentamente para a formação de um talvegue ainda indefinido. 

Essas nascentes estão situadas em áreas de assentamento rural na localidade de Lagoa Seca, 

município de Macaíba, RN, a uma altitude aproximada de 82 m. Outros três afluentes 

secundários, com o mesmo padrão de surgência das nascentes principais, ocorrem nos 

primeiros 1.000 m do rio. Esses afluentes, juntamente com o curso principal, formam as 

cabeceiras do rio Pitimbu (RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009, p. 22).



 

                    Mapa 6- Bacia hidrográfica do Pirangi.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relató

Bacia hidrográfica do Pirangi. 

: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu-UFRN
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                 Mapa 7- Localização da nascente do rio Pitimbu.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fonte: SILVA, Helânia, 2011.Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu

Localização da nascente do rio Pitimbu. 

Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu- UFRN
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UFRN-IDEMA-FUNPEC, 2009.
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A extensão do rio no município de Macaíba é de 14Km. Assim, Nos 13 km iniciais, 

partindo da nascente até a foz, constata-se que o rio corta áreas rurais pertencentes a esse 

Município. A partir daí, a proximidade com a periferia de Parnamirim e Natal condiciona uma 

maior ocupação da bacia, verificando-se a presença de indústrias e de crescimento 

populacional em direção às suas margens. Nesse trecho, determinam-se alguns pontos em que 

a intersecção do curso d’água com estradas vicinais, inclusive com as BRs 101 e 304, 

configuram-se em locais aos quais as populações circunvizinhas acorrem para utilizar-se de 

suas águas para os mais diversos fins (RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009, p. 22). 

Nas margens do rio, no município de Macaíba, é comum a presença de chácaras e 

fazendas que fazem das águas do rio um patrimônio particular. Instala seus estábulos, usam 

porções de água para dessedentação animal, porém, sem projetar um caminho adequado, 

livrando a vegetação do pisoteio do gado, e principalmente uso para agricultura de 

subsistência e ainda práticas de aquicultura. Foram encontrados, ao longo do rio, 14 

barramentos, a maioria na área rural de Macaíba, próximo a fazendas que represam as águas, 

principalmente, para o uso em atividades econômicas, formando uma espécie de açudes ou 

porções de água em suas terras, significando a apropriação sobre um bem público e de 

interesse comum. Os demais barramentos são usados para lazer, lavagem de roupas, 

recreação, banho de animais e também para minimizar a velocidade da água de pequenos 

córregos do rio, quando não existir ponte que interligue uma margem a outra (Figura 1e 2). 

 

      Figura 1- Barramento no rio Pitimbu, em área rural do município de Macaíba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Autora, jul/2011. 
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      Figura 2- Barramento no rio Pitimbu, em área rural do município de Macaíba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
Fonte:Autora, jul/2011. 

 
Segundo o Relatório do rio Pitimbu (2009) o rio percorre no município de Parnamirim 

18km, seguindo em direção a divisa com o município de Natal, onde percorre mais 2 km e 

retorna aos limites de Parnamirim, segmento que vai até o rio Pirangi. No trecho de 

Parnamrim o leito maior sazonal apresenta-se bem definido, porém, no seu entorno aparece a 

urbanização concomitante com áreas de agriculturas e chácaras. 

A drenagem dos cursos fluviais principais apresenta deflúvio durante o ano inteiro, 

estando esse caráter permanente associado a descargas climáticas do litoral oriental norte-rio-

grandense, onde a bacia hidrográfica do rio Pirangi, praticamente, encontra-se inserida toda a 

área. As vazões e deflúvios variam de acordo com as estações chuvosas e secas. As condições 

de vazão da rede de drenagem fluvial da bacia em foco, mesmo nos períodos de pico de 

deflúvios, não transborda para os níveis de terraços, atingindo, no máximo, as planícies de 

várzeas, terrenos baixos e planos adjacentes aos canais dos rios e riachos, com alturas entre 

zero a dois metros acima dos níveis máximos de águas nos canais fluviais. Em virtude do 

potencial de armazenamento da água, as precipitações são compensadas, verificando-se 

descargas constantes que alimentam o curso (BORGES, 2002, p.78). 

 

3.2.5- Solos  

 

  Para região da Grande Natal os solos estão caracterizados nas seguintes unidades 

originárias de dois períodos distintos. Quaternário e terciário. O primeiro refere-se as 

formações mais recente, que dá origem as dunas formadas pelas areias quartzosas marinhas 

barramento 
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(areia de dunas), solo aluvial ( solo de várzea), solo glei, e solo de mangue. O segundo trata-se 

da Formação Barreiras que está relacionado com as planícies sedimentares costeiras 

(tabuleiros), e formam os latossolos, areias quatzosas distróficas (solo de arisco), podzólicos 

(solo de tabuleiro), além das colinas cristalinas (NUNES, 2006, p. 21). 

Os solos de maior expressão na área da Bacia do Pitimbu são os Latossolos, que 

ocorrem associados aos tabuleiros do grupo Barreiras nas regiões de alto e médio curso da 

bacia. Na região de baixo curso, já próximo ao litoral observa-se o predomínio das Areias 

Quarzosas Distróficas. Aparecem, ainda, com pouca representatividade geográfica, coberturas 

Arenosas Podzolizadas margeando o vale do rio Pitimbu (Mapa 8). 

Os Latossolos são solos profundos, ácidos, muito porosos, de textura arenosa a média, 

bem drenados. São bastante resistentes à erosão face à baixa mobilidade da fração argila e a 

sua elevada permeabilidade. Apresentam-se bastante lixiviados. Como limitações ao uso 

agrícola apresentam baixa fertilidade natural e acidez, exigindo adubações e calagens. 

As Areias Quartzosas Distróficas são solos profundos, muito arenosos, excessivamente 

drenados, ácidos e de fertilidade natural muito baixa, exigindo doses elevadas de adubações e 

calagens. São solos constituídos por quartzo, suas cores são amarelo, vermelho, branca. 

Localizam-se, essencialmente, na faixa litorânea. Em decorrência de sua textura muito 

arenosa, drenagem excessiva e quimicamente pobre em nutrientes, porém apresenta relevo 

propício a mecanização (NUNES, 2006, p. 59). 

As Coberturas Arenosas Podzolizadas que margeiam o vale do Pitimbu, apresentam 

textura arenosa na superfície e argilosa nos horizontes inferiores. Ocorrem em relevo plano a 

suave ondulado, estando sujeitas a alagamentos.  

 

 

 

 

             

 

            

 

 

 

 

 



 

   
        Mapa 8 – Tipos de solos

Fonte: SILVA, Helânia. Com base em dados do relatório do rio Pitimbu
UFRN/IDEMA/FUNPEC

 

 

 

Tipos de solos na área de abrangência do rio Pitimbu 

: SILVA, Helânia. Com base em dados do relatório do rio Pitimbu
UFRN/IDEMA/FUNPEC, 2009. 
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3.2.6 - Vegetação  

 

Costa (1995), estudando a alteração da cobertura vegetal natural da bacia hidrográfica 

do rio Pitimbu, explica que dadas as características climáticas e pedológicas, o mosaico 

vegetacional que ocorre na área em realce é bastante complexo. Desse modo classificou a 

vegetação natural ocorrente na bacia como Savana Florestada e como Formações Pioneiras. A 

Savana Florestada ocorre com expressividade na parte da bacia que se estende desde a 

nascente do rio Pitimbu até sua foz e recobre áreas areníticas lixiviadas com solos profundos, 

de clima tropical eminentemente estacional (Mapa 9). 

A savana florestada densa apresenta um porte maior e a cobertura do solo é maior, isto 

é, a vegetação forma um dossel contínuo, não permitindo a penetração de luz até o solo. A 

savana florestada aberta, por sua vez, apresenta um porte menor do que a anterior, as árvores 

estão mais espaçadas e não chegam a formar um dossel contínuo. Quanto às áreas de 

Formações Pioneiras, constituem-se nas primeiras comunidades vegetais que se estabelecem 

sobre os terrenos que, na área estudada, são as planícies fluviais e as depressões aluvionares 

(COSTA, 1995, p. 82). 

 A formação vegetal na bacia é descrita como Floresta subcaducifólia na cabeceira do 

rio, que se caracteriza por quedas de folhas das árvores, durante o período seco, e florestas 

subperenifólias no médio e baixo curso da bacia, que se estende por árvores, com folhagens 

sempre verdes, grande quantidade de folhas largas, troncos relativamente delgados, densa e 

com o solo apresentando uma camada de húmus. É encontrado também espécies exóticas 

como o coqueiro (IDEMA, 2005 apud KOBAYASHI, 2009, p. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Mapa 9- Cobertura vegetal do rio Pitimbu, ao longo dos três municípios

     Fonte: SILVA, Helânia. Com base em dados do relatório do rio Pitimbu
UFRN/IDEMA/FUNPEC,
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SILVA, Helânia. Com base em dados do relatório do rio Pitimbu
UFRN/IDEMA/FUNPEC, 2009. 

1:259. 000 

53 

Cobertura vegetal do rio Pitimbu, ao longo dos três municípios 
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3. 3 - Aspectos sócio-econômicos  

 

O rio Pitimbu adentra as áreas dos municípios de Macaíba, Parnamirim e Natal. Ao 

longo do seu trecho adquire características diferentes de ocupação e uso em seu solo. O 

aspecto sócio-econômico do rio no município de Macaíba é caracterizado por uma população 

rural, localizada em fazendas e chácaras, além da população do assentamento Eldorado dos 

Carajás, que sobrevive da agricultura de subsistência, com culturas como: milho, feijão, 

mandioca, algumas frutíferas como mamão, bananeiras e coqueiros. Aproveitam-se das áreas 

férteis junto ao rio, e dos lotes doados para sobrevivência dessas famílias. 

Segundo Cerqueira (2009) a área do assentamento compreende cerca de 880,66 

hectares. Deste total 187,15 hectares são destinados à área de reserva legal. Os outros 70 

hectares são para área de preservação permanente dedicada ao rio Pitimbu, que corta parte da 

extensão do assentamento. Existe também a linha de transmissão da CHESF e o gasoduto da 

Petrobras, cada qual abrangendo uma área de 4 hectares. Para área coletiva e para agrovila são 

destinados, respectivamente, 65,27 ha e 16,74ha. Existem na área, 80 lotes, com 80 famílias. 

Cada uma possui 6,32 hectares para uso agropecuário, sendo ao todo 505,83 hectares para este 

fim. Essas famílias sobrevivem de práticas simples de agricultura. 

No Eldorado dos Carajás, existe uma associação dos moradores para reivindicar 

direitos e também melhores condições de vida. E, principalmente, representar a comunidade 

nas esferas, sobretudo jurídica. Uma vinculada ao movimento dos sem terras, outra sem 

ligação com movimentos sociais. Porém, por motivos de disputas políticas, as 80 famílias se 

encontram divididas em duas associações. 

A produção agropecuária é voltada para o plantio de mandioca e criação de animais de 

pequeno porte. Para tanto, os assentados utilizam o lote de trabalho, complementando com o 

quintal de moradia. 

O assentamento possui assim, um bom manancial de recursos hídricos com água de 

boa qualidade para consumo humano e irrigação. Em sua extensão é cortado pelo riacho 

Lamarão e rio Pitimbu. Assim, destaca-se a participação da Associação do Assentamento 

Eldorado dos Carajás, como membro da sociedade civil no Comitê de Bacia Hidrográfica do 

rio Pitimbu. 

Porém, devido parte do assentamento está inserido, legalmente, em área de 

Preservação, há uma disputa judicial, em andamento, para que os assentados sejam retirados 

das terras consideradas de preservação para o rio Pitimbu. 

Seguindo, o percurso rural do rio, esse é impactado ainda, por algumas indústrias e 
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principalmente, por práticas agrícolas permanentes como a intensa presença dos coqueirais, 

dos cajueiros e por uma cobertura de vegetação herbácea secundária, proveniente da retirada 

da vegetação nativa. Todo o seu perfil rural é marcado por atividades que ocupam as terras 

sem o devido uso de técnicas que possam conservar melhor os solos, evitando o desgaste de 

seus nutrientes. É comum, ainda, nas áreas de fazendas, grandes extensões de pastagem para o 

gado, ocupando áreas que um dia foram cobertura natural.  

No município de Parnamirim e Natal a população que ocupa as margens do rio 

Pitimbu é, sobretudo, pobre e menos privilegiada. São encontradas também fazendas. O que 

demonstra as irregularidade no processo de organização do espaço rural e urbano, onde os 

limites desse território não são bem definidos e se confundem. No pequeno trecho do rio que 

corta Natal, 2 Km, ocorre a ocupação das faixas de proteção do rio por recentes investimentos 

imobiliários. O que não altera o perfil social dos que usufruem de forma direta das águas do 

rio, pois, essa parcela, é de uma população de poder aquisitivo alto, que não cogita a idéia se 

apropriar das áreas degradados do rio Pitimbu. Fato lamentável, pois talvez, com uma nova 

incorporação dessas áreas, pelas classes privilegiadas, partindo de uma valorização social, um 

olhar de recuperação dessa paisagem, e de conservação do padrão de qualidade da água usada 

para seu consumo, pudesse assim, mudar, o quadro de uso irregular das APPs do rio. 

Os dois perfis sociais se complementam quanto a degradação do rio, pois a poluição 

tem origem comum, parte do acúmulo de lixo, de despejos de produtos químicos e de demais 

dejetos lançados pela própria população. Além da ocupação urbana tanto, por casas simples 

quanto por empreendimentos considerados de elite. 

 

3.4 – Características políticas – ambientais 
 
 
3.4.1 - Descrição da Legislação de proteção dos recursos hídricos: faixas usadas para o rio 
Pitimbu 

 Várias são as leis e decretos que tratam de ordenação de uso e/ou exploração de 

recursos naturais brasileiros. A legislação mais precisa e detalhada quanto à mata ciliar e às 

margens dos corpos d’água9 está ancorada no Código Florestal, Lei nº 4.771 de 1965, na 

legislação federal que cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, Lei nº 

9.433 de 1997 e na legislação estadual e municipais.  

                                                 
9Corpo d’água: cursos de águas naturais, lagos, reservatórios ou oceanos no qual a água residuária,tratada ou   

não, é lançada”. Ainda é considerado como corpo d’água “a parte do meio ambiente na qual é ou pode ser 
lançado, direta ou indiretamente, qualquer tipo de efluente, proveniente de atividades poluidoras ou 
potencialmente poluidoras. (IBGE, 2006, p. 32). 



56 
 

 O Código Florestal, em seus artigos 1º, inciso II, 2º e 3º, trata, consecutivamente, da 

definição de Área de Preservação Permanente (APP) e da vegetação considerada de 

Preservação Permanente, estabelecendo limites espaciais ao longo dos copos d’água, com 

objetivo de assegurar as funções ambientais desempenhadas por essas áreas. As larguras das 

APPs são de, no mínimo, 30m (para cada margem) e, no máximo, 500 m, dependendo da 

largura do rio, sendo consideradas, ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água, a partir do 

nível mais alto em faixa marginal. 

No tocante a ações e instrumentos que levam a conservação das águas, destaca-se a Lei nº 

9.433 de 8 de janeiro de 1997- Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, criando o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em seu artigo 1º traz “o valor de 

uso da água e como deve ocorrer sua gestão, colocando a água como um bem de domínio 

público, limitado, de valor econômico e que a gestão deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo da mesma, de forma descentralizada, usando a bacia hidrográfica10 como unidade 

territorial para esta política”.  

Como medidas complementares, criadas pela necessidade de uma melhor definição 

quanto aos espaços naturais em discussão, tem-se a Resolução CONAMA nº 303 de 20 de 

março de 2002; que traz em seu artigo 3º, a reformulação da definição de APP e a Resolução 

CONAMA nº 369 de 28 de março de 2006, que fala sobre casos excepcionais de supressão em 

Área de Preservação Permanente. Ambas tratam de definições para proteção das APPs. 

A Lei Estadual nº 7.871 de 20 de julho de 2000 (ZEE - Zoneamento Econômico-

Ecológico do litoral oriental do RN), em seu artigo 9º, inciso I, trata da APs (Áreas de 

Preservação) e das unidades que protege, como: “a mata ciliar, as nascentes dos corpos d’água 

de superfície”. Delimita para preservação da mata ciliar uma faixa mínima de 50 m a partir do 

leito maior sazonal11 do corpo d’água.  

A Lei Estadual nº 8.426, de 14 de novembro de 2003, estabelece as diretrizes de 

ordenamento para as faixas de proteção ambiental do rio Pitimbu. Para esta pesquisa as faixas 

trabalhadas são apoiadas na referida lei. O artigo 3º, § 2º, desta, estabelece uma Faixa de 

Proteção Ambiental de 300 metros para cada margem do rio Pitimbu. A faixa até 100 metros 

de cada margem trata-se de APP, conforme seu artigo 4º, inciso I. Nesta, estão inseridas ainda 

as Áreas Passíveis de Uso e Ocupação, conforme inciso II. Usando como ponto inicial para as 

                                                 
10 Entendida como célula básica de análise ambiental a bacia hidrográfica permite conhecer e avaliar seus diversos 

componentes e os processos e interações que nela ocorrem. A visão sistêmica e integrada do ambiente está 
implícita na adoção desta unidade fundamental (BOTELHO E SILVA, 2004, p. 153). 

11 Segundo Christofoletti (1988) leito maior sazonal é definido como sendo a área regularmente ocupada pelas 
cheias pelo menos uma vez por ano. 
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larguras, o leito maior sazonal do rio. Porém, o mapeamento de cobertura do solo, não se 

deteve somente, a APP e sim a toda a faixa de proteção de 300m. Foi trabalhado, em 

seqüência, o leito maior sazonal, a faixa de 100 metros, e por fim a de 300 metros. 

A Lei Municipal nº 4.100 de junho de 1992 (Código do Meio Ambiente do Município do 

Natal), em seu Artigo 55 “protege as lagoas e reservatórios de água naturais ou artificiais e 

nascentes e vertentes do rio Pitimbu, florestas e demais formas de vegetação do entorno”, 

porém não define largura de proteção das margens. 

A Lei Municipal n° 1.058, de 30 de agosto de 2000 (Plano Diretor de Parnamirim-RN), 

em seus artigos 26º e 122º “trata da Zona de Proteção Ambiental (Sub - zona I), Zona de 

Proteção Ambiental (Sub-zona II). A primeira envolve a proteção do ecossistema ribeirinho, 

mata ciliar, mananciais, estabelecendo que “não poderá ocorrer qualquer tipo de ocupação na 

faixa de 60 m sobre cada uma das margens dos corpos d’água”. O segundo artigo revela a 

mesma proteção, incluindo reservas de vegetação nativa subsequente à Sub-zona I, 

delimitando uma faixa de 240 m. 

A Lei Municipal n° 5.273, de 20 de junho de 2001 (Zona de Proteção Ambiental – ZPA-3 

do rio Pitimbu no município de Natal), dispõe sobre o uso do solo, limites, denominações e 

prescrições urbanísticas. A ZPA3 está localizada entre o rio Pitimbu e Av.dos Caiapós, Região 

Sul de Natal, sendo divididas em quatro subzonas. 

A Lei Municipal Complementar nº 082, de 21 de junho de 2007, Dispõe sobre o Plano 

Diretor de Natal. O seu Artigo 19º trata da subdivisão das ZPAs. O inciso I, traz a subzona de 

preservação que compreende: nascentes, olhos d’água, num raio mínimo de 50 m. E também a 

vegetação presente nas margens dos rios e corpos d’ água, numa faixa de 30 m. Ambos 

medidos a partir do leito maior sazonal. 

A Lei Complementar Municipal no 01, de 19 de dezembro de 2008, que institui o Plano 

Diretor de Macaíba, em seu Artigo 9º dispõe “a Zona de Proteção Ambiental I (exige 

licenciamento ambiental), protege os mananciais, a vegetação natural de preservação 

permanente; incluídas as margens dos rios e bacias fechadas de águas pluviais”, mas não 

define limites nem faixas laterais. 

O Decreto Estadual nº 16.464 de 8 de novembro de 2002, em seu artigo 1º exige 

licenciamento para qualquer empreendimento na área de proteção do rio Pitimbu, toda a faixa, 

“coberta ou não por vegetação nativa”, numa largura mínima de 30 a 500 metros, de acordo 

com a Resolução CONAMA no 303. 

O quadro 2, traz uma síntese da legislação ambiental que influenciam no território do rio 

Pitimbu, através das faixas de proteção ambiental definidas para suas margens. 
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       Quadro 2– Resumo da abrangência da proteção para o rio Pitimbu a partir da Legislação. 
Legislação Dispositivos 

legais 
Unidade de 

Proteção 
O que protege Veículo da 

proteção 
O que determina 

os limites 
Área delimitada 

Lei no 4.771  de 1965 
(Código Florestal 

Brasileiro) 

 

Artigo 2o 

 

Unidade de 

Proteção 

rio 
 

florestas e 
demais formas 
de vegetação 

natural 

faixa marginal 

desde o nível 

mais alto do 

corpo d’água 

de 30m a 500m em função da 
largura do rio 

lagoas, lagos e 
reservatórios 

Não especifica 

nascentes Raio mínimo de 50m 

 

Resolução CONAMA 

no 303 de 2002 

 
 
 

Artigo 3o Áreas de 
Preservação 
Permanente 

rios 
 

toda a faixa, 

“coberta ou 

não por 

vegetação 

nativa” 

 

faixa marginal a 

partir do nível 

mais alto do 

corpo d’água 

de 30m a 500m em função da 
largura do rio 

nascentes raio mínimo de 50m 

Lagos e lagoas 
naturais 

de 30m a 100m, em função de 
localização e área 

Resolução CONAMA 

no 369 de 2006 

 
Artigo 9o 

 
Áreas de 

Preservação 

margens de corpos 
d’água 

 
toda a faixa 

faixa marginal do 
rio 

de acordo com a Resolução 
CONAMA no 303 

Lei Estadual nº 7.871 
de 2000 (ZEE do litoral 

oriental do RN) 

 
 

Artigo 9o 
Áreas de 

Preservação 

rios mata ciliar 

faixa marginal a 
partir do leito 

mais sazonal do 
corpo d’água 

50 m 

nascentes toda a faixa não define não define 

Lagoas e demais 
mananciais 

toda a faixa não define 
não define 
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Legislação Dispositivos 
legais 

Unidade de 
Proteção 

O que 
protege 

Veículo da 
proteção 

O que 
determina 
os limites 

Área delimitada 

Decreto 
Estadual no 

16.464 de 2002 

 
Artigo 1o 

exigência de 
licencia-mento 
para qualquer 

empreendimento 
rio Pitimbu 

toda a faixa, 
“coberta ou 

não por 
vegetação 

nativa” 

faixa marginal 
do rio 

de acordo com a Resolução CONAMA no 303 

 

Lei Estadual no 
8.426 

 
Artigo 3o 

faixa de 
proteção 

ambiental 

rio Pitimbu 

remete à 
subdivisão da 

faixa 

faixa marginal 
a partir do 
leito maior 

sazonal 

definida pela curva de nível de 40m ou largura de 300m, 
a que for maior 

Artigo 4o 

Área de 
Preservação 
Permanente 

mata ciliar 
(mata que 
margeia os 

corpos 
d’água) 

 
faixa de 
proteção 
ambiental 

 
 

largura mínima de 100m para cada margem 

áreas 
inundáveis 

em toda sua extensão 

 

Lei Estadual no 
8.426 

Artigo 4o 

Área de 
Preservação 
Permanente 

rio Pitimbu 

remanescentes 
da Mata 

Atlântica e 
ecossistemas 
associados 

faixa de 
proteção 
ambiental 

 
em toda sua extensão 

Artigo 5o 

proibição de 
utilizar efluentes 

líquidos para 
irrigação ou 

infiltração direta 
no solo 

dunas e 
demais 

unidades 
ambientais 
previstas na 
legislação 

 
 

faixa marginal 
a partir do 
leito maior 

sazonal 

 
 

150m 

faixa de 
proteção 
ambiental 

Lei 
Complementar 
Municipal no 01 

 
 

Artigo 9o 

Zona de 
Proteção 

Ambiental I 
(exige 

licenciamento 

mananciais 

vegetação 
natural de 

preservação 
permanente 
(as margens 

 
não define 

 
não define 
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(Plano Diretor 
de Macaíba) 

ambiental) dos rios e 
bacias 

fechadas de 
águas luviais) 

 
Zona de 
Proteção 

Ambiental III 

ecossistemas 
lacustres 

associados a 
afloramentos 
do aqüífero 

vegetação de 
transição da 

Mata Atlântica 
para a 

caatinga e 
demais formas 
de vegetação 

natural de 
preservação 
permanente 

 
não define 

 
não define 

Lei Municipal 
Complementar 
no 082 (Plano 

Diretor de Natal) 

Artigo 18  
 

Zona de 
Proteção 

Ambiental 3 

 
 
rio Pitimbu 

 
 

regulamentado 
pela Lei 

Municipal n° 
5.273 

 
regulamentado 

pela Lei 
Municipal n° 

5.273 

 
regulamentada pela Lei Municipal n° 5.273 

      Fonte: RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009. 
 



61 
 

3.4.2 - O Novo Código Florestal: mudanças no cenário das Áreas de Preservação Permanentes  

 

O Código Florestal é uma das leis ambientais de extrema necessidade para proteção 

das florestas12 e para conservação dos corpos hídricos de nosso território. Porém, diante da 

necessidade de reformulações, tramita na Câmara dos Deputados a proposta de um Novo 

Código Florestal: o Projeto de Lei (PL nº 1.876 de 1999), tendo como relator o Deputado 

Federal Paulo Piau (PMDB-MG). 

É uma proposta polêmica, pois traz alterações que vão de encontro aos interesses dos 

ruralistas, na medida em que permite o uso de atividades de agricultura e pecuária em áreas de 

preservação permanentes (APPs), que já tenham sido ocupadas até julho de 2008, as definidas 

como áreas rurais consolidadas13. E ainda prevê anistia de multas decorrentes do 

desmatamento ilegal aplicadas até julho de 2008. 

Desta forma, contraria as ideias dos ambientalistas e dos cientistas, os quais acreditam 

que as mudanças intensificarão a degradação das florestas brasileiras, das matas ciliares, 

aumentando o desmatamento, o uso e a destruição de áreas frágeis, como as APPs 

consideradas em encostas, topos de morros, e ainda as reservas legais (RLs). A consequência 

seria o desequilíbrio na conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. 

Dentre as mudanças do novo Código Florestal destacam-se as medidas adotadas para 

proteção dos recursos hídricos, o que levaria a uma maior ocupação em áreas de vegetação 

natural e à redução dos serviços ambientais prestados por esses ecossistemas. 

 

 
O ciclo da água, a composição química da água de drenagem, o transporte de 
matéria orgânica para os rios, lagos represas, e a intensidade do escoamento 
superficial e da descarga dos aquíferos dependem diretamente das condições, 
da vegetação ripária12, sua preservação e suas diversidade e densidade. 
(TUNDISI J. e TUNDISI T., 2010, p.2). 
 

 

O Novo Código Florestal, em tramitação, traz modificações nas definições de APPs. Seu 

artigo 4º, inciso I considera a APP em zonas rurais e urbanas, definindo faixas marginais ao 

longo de qualquer curso d’água natural desde a borda da calha do leito regular13, em largura 

mínima de 30m para cursos d’água de menos de 10 metros de largura e largura máxima de 

500m para cursos d’água que tenham largura superior a 600m. 

                                                 
12 Vegetação ripária: toda e qualquer vegetação de margem, não apenas a vegetação relacionada ao corpo da 

água, seja este natural ou criado pelo homem. (SOUZA, 1999 apud KOBIYAMA, 2003, p. 3). 
13 Leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água durante o ano. 
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Outras mudanças ocorrem em áreas de várzeas. Segundo artigo 4º, parágrafo 3º “não é 

considerada Área de Preservação Permanente a várzea fora dos limites previstos no inciso I, 

exceto quando ato do poder público dispuser em contrário nos termos do inciso III do artigo 

6º, bem como salgados14 e apicuns15 em sua extensão”. 

Para propriedades maiores que quatro módulos fiscais em margem de rios, os conselhos 

estaduais de meio ambiente estabelecerão as áreas mínimas de matas ciliares, respeitando o 

limite correspondente à metade da largura do rio, observando o mínimo de 30 metros e 

máximo de 100 metros. Os proprietários com até quatro módulos fiscais são obrigados a não 

exceder a recuperação em 20% da área da propriedade. Os dois tipos de produtores rurais, 

autuados até julho de 2008, poderão converter multas de desmatamento com reflorestamento. 

Em relação a atividades agrícolas, o Artigo 35 traz “no caso de áreas rurais consolidadas 

localizadas em Áreas de Preservação Permanente nas margens de cursos d’água de até 10 

(dez) metros de largura, será admitida a manutenção das atividades agrossilvopastoris 

desenvolvidas, desde que: as faixas marginais sejam recompostas em, no mínimo, 15 (quinze) 

metros, contados da calha do leito regular; e que sejam observados critérios técnicos de 

conservação do solo e água”. 

O Novo Código assegura também a todas as propriedades rurais a manutenção de 

atividades agrossilvopastoris nas margens dos rios, desde que consolidadas até 2008, e 

autoriza o uso de APPs para alguns tipos de cultivos, como maçã e café. A pequena 

propriedade ou posse rural familiar poderá manter cultivos e outras atividades de baixo 

impacto ambiental em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e de reserva legal, desde que 

o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e que as atividades sejam 

declaradas ao órgão ambiental. 

O poder público instituirá programa de apoio financeiro para as propriedades, através do 

pagamento por serviços ambientais, ao produtor rural para garantir a preservação do meio 

ambiente: pagamento ao agricultor que preservar matas nativas, conservar a beleza cênica 

natural, conservar a biodiversidade, preservar a regulação do clima,  manter a Área de 

Preservação Permanente (APP) e de reserva legal. E ainda, parcela dos recursos arrecadados 

com a cobrança pelo uso da água, na forma da Lei nº 9.433 de 1997, poderá ser direcionada a 

programas de pagamento por serviços ambientais que financiem a restauração de vegetação 

nativa de áreas importantes à produção de água. 

                                                 
14 Salgado ou marismas tropicais hipersalinos: áreas situadas em regiões com frequências de inundações 

intermediárias entre marés de sizígias e de quadratura. (PROJETO DE LEI Nº 1.876/1999). 
15 Apicum: áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entremarés superiores, inundadas apenas pelas marés 
de sizígias, que apresentam salinidade superior a 150. (PROJETO DE LEI Nº 1.876/1999). 
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  De acordo com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (2011, p. 16) a 

comunidade científica reconhece a importância da agricultura na economia brasileira e 

mundial, como também a importância de se aperfeiçoar o Código Florestal para atender à 

nova realidade brasileira e mundial. Qualquer aperfeiçoamento deve ser conduzido à luz da 

ciência, com a definição de parâmetros que considerem a multifuncionalidade das paisagens 

brasileiras, compatibilizando produção e conservação como sustentáculos de um modelo de 

desenvolvimento que garanta a sustentabilidade. Desta forma, será possível chegar a decisões 

pautadas por recomendações com base científica e que sejam consensuais entre produtores 

rurais, legisladores e a sociedade civil. 

 “O aprimoramento do Código Florestal deverá servir de base para políticas públicas 

inovadoras dentro do conceito do ordenamento territorial e do planejamento da paisagem”. 

(SBPC, 2011. p. 16). 

 

3.4.3- Estudos de caso considerando as problemáticas do rio Pitimbu 

 

Autores como Oliveira (1994), Segundo (2002), Souza (2003), Sena (2008) e 

Kobayashi (2009) trabalharam com o rio Pitimbu, em estudos sobre: monitoramento da 

qualidade da água desse rio e consecutivamente, diagnóstico geoquímico ambiental de água e 

sedimento, estudos comparativos da qualidade da água, e os aspectos quantitativos.  Todos 

com o objetivo de avaliar as condições atuais desse sistema e mostrar que o mesmo está 

inserido em um ambiente impactado pelas ações antrópicas. 

Borges (2002) e Barbosa (2006), em seus trabalhos de dissertação, fazem uma 

discussão sobre “as implicações ambientais acarretadas pelas diversas formas de uso e 

ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Pitimbu – RN”, analisando assim, os conflitos 

de uso da água. 

Rocha (2003) realizou “estudo ecológico do fitoplâncton do rio Pitimbu- RN, durante 

o ano de 2002, na grande Natal, enfatizando os períodos seco e chuvoso”. 

Silva (2003) identifica e discute os dados relacionais com altimetria, declividade, tipos 

de solos, unidades geomorfológicas, e usos do solo.  

Os estudos dos autores, acima mencionados, estão relacionados à avaliação da 

qualidade da água, ao uso e ocupação do solo na bacia e aspectos físicos da área do rio 

Pitimbu. Predominando trabalhos sobre análise e monitoramento da qualidade da água. 

O trabalho mais recente foi o de Kobayashi (2009) que trata da variação da qualidade 

da água em pontos diferentes ao longo do rio. As análises físico-químicas apresentaram boa 
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condição da qualidade da água com exceção do oxigênio dissolvido que apresentou baixas 

concentrações. O biomonitoramento mostrou que, na seção 1, a ausência de organismos 

sensíveis, pouca biodiversidade e baixa quantidade de organismos, indicam comprometimento 

da qualidade da água. E, na seção 2, a biodiversidade foi maior, com a existência de alguns 

organismos sensíveis, o que sinaliza uma condição ambiental melhor. Nas atividades de 

campo, foram observadas situações que comprometem o uso sustentável da água na bacia. 

A maior parte dos trabalhos está relacionada à análise da qualidade da água, 

justamente, por suas águas ainda serem usadas para consumo humano. O rio Pitimbu tornou-

se um importante objeto de estudo, principalmente pela sua valorização social e ecológica, 

pois suas águas abastecem parte da população de Natal e suas APPs são o abrigo de várias 

espécies locais. Entretanto, as margens do Pitimbu estão cada vez mais assoreadas e sofrem 

com a falta de projetos ambientais de recuperação de seus elementos naturais.  

 

3.4.4 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Pitimbu: contribuições para a gestão ambiental 

 

A instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) 

pela lei nº 9.433 de 1997, abriu caminhos para as novas bases da gestão participativa no 

Brasil. Os CBHs16 passaram a ser as mais importantes instâncias democráticas de gestão da 

água no país, congregando representantes de diversos setores da sociedade. Seu 

funcionamento envolve um processo decisório específico, centrado na apropriação dos planos 

de gestão plurianuais das bacias e na definição e aprovação dos valores da cobrança pelo uso 

da água. A atual fase de transição é marcada pela multiplicação contínua de CBHs no país, 

mas o processo de operacionalização é lento e marcado por dificuldades (JÚNIOR, 2010, p. 

121). 

De acordo com Lanna (2000), o gerenciamento de bacias hidrográficas é um processo 

de negociação social fundamentado em conhecimentos científicos e tecnológicos, que visa à 

compatibilização das demandas e das oportunidades de desenvolvimento da sociedade, 

considerando horizontes de planejamento de longo prazo. É antes de tudo uma relação de 

negociação política, econômica, social e ambiental, entre os diversos setores regionais, 

inseridos no âmbito dos Comitês de Bacias. 

A gestão integrada está explicita nas diretrizes gerais de ação da referida lei: 

integração da gestão de recursos hídricos, com a gestão ambiental, articulação com o uso do 

                                                 
16 Os Comitês de Bacias Hidrográficas são instituídos pela Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997. 
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solo e integração entre a gestão de bacias, sistemas estuarinos e zonas costeiras (JÚNIOR, 

2010, p. 136). 

Entre os fundamentos da PNRH17 estão “a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das 

comunidades”. Uma das diretrizes de ação é a articulação do planejamento de recursos 

hídricos com os setores usuários e com o planejamento regional, estadual, e nacional. Na 

estrutura do SNGRH, a abertura à gestão participativa concretizou-se nos organismos de 

bacia. Os CBHs são colegiados deliberativos, contando com a participação de diferentes 

setores da sociedade, e as agências da água foram reforçadas pelos princípios do 

desenvolvimento sustentável, como demonstrado por objetivos da PNRH (JÚNIOR, 2010, p. 

136). 

 Para Oliveira (2006 apud Viegas, 2012, p. 109) a descentralização participativa tem 

sido um instrumento importante utilizado pelos modernos sistemas de gestão dos recursos 

hídricos em países em que houve a publicização das águas. Essa metodologia permite ao 

estado manter o domínio sobre as águas e ao mesmo tempo descentralizar a gestão, 

permitindo a participação da sociedade e dos usuários da água através de entidades 

especialmente implementadas. 

  De acordo com o seu Regimento Interno (2007) o Comitê de Bacia Hidrográfica do 

rio Pitimbu (CBH) é um órgão colegiado, de caráter consultivo, deliberativo, e normativo com 

atuação na referida bacia. Está de acordo com a Lei Estadual nº 6.908 de 1996 e em 

consonância com a Lei Nacional nº 9.433 de 1997. Sua sede coincide com a sede do órgão 

estadual de gestão de recursos hídricos, ou pode ser transferida por decisão da plenária a 

qualquer tempo. É composto por representantes dos usuários de água da bacia, sociedade civil 

organizada, residentes ou com atuação na bacia e representantes dos diversos órgãos da 

administração federal, estadual e municipal que estejam relacionados com os recursos 

hídricos.  

 Os membros do Comitês não são necessariamente técnicos, podendo sê-los 

circunstancialmente. A gestão hídrica envolve informações e conhecimentos de diversas áreas, 

como Geologia, Biologia, Engenharia de Direito. Para que alguém possa administrar algo, é 

indispensável que disponha de informações adequadas, mas isso não basta. As informações  

podem ser repassadas com excessivo tecnicismo, impedindo ao gestor sua integral 

compreensão e contextualização (VIEGAS, 2012, p. 110).  

                                                 
17 A Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997 “Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos”. 
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 A finalidade do Comitê é: promover a gestão dos recursos hídricos e as ações de sua 

competência; articular a gestão do CBH- Pitimbu com Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos hídricos e seus respectivos instrumentos de gestão; propor em caso de demandas 

rateio de custos de obras; criar uma consciência de valorização do bem Água; reconhecer o 

recurso hídrico como um bem bem público, de valor econômico, cuja utilização deve ser 

cobrada; atuar junto ao CONERH18. 

Os últimos avanços em relação à atuação do CBH do Pitimbu, no que concerne à 

proteção das águas, voltam-se às ações pontuais, ao longo do rio, por exemplo: vistorias de 

campo para verificar irregularidades relacionadas com a ocorrência de focos de contaminação 

e de degradação da qualidade da água e do ecossistema fluvial. 

Segundo documentos oficiais do Comitê de Bacia do rio Pitimbu (2011), foi realizado 

um relatório de vistoria no trecho da bacia, localizado na ZPA3, no bairro Pitimbu, em Natal, 

na data de 26 de julho de 2011. Ele trata do assoreamento do rio, partindo de denúncia de 

degradação. Em vistoria “in loco” constatou-se a existência de uma erosão, formando uma 

voçoroca que destrói parte do leito do rio, na área analisada, e o consequente assoreamento. A 

causa está no lançamento de águas pluviais do mesmo bairro, derivadas de esgotos 

domésticos. Foram verificadas outras irregularidades como erosão, resíduos sólidos, e 

utilização de agroquímicos na APP. O Comitê sugeriu notificação por parte dos órgãos 

competentes. 

Em 17 de outubro de 2011, foi concluído um relatório técnico de vistoria de campo no 

presídio estadual de Parnamirim. Verificou-se in loco diversas irregularidades com reflexo na 

qualidade da água. São elas: lançamento de esgoto in natura diretamente na calha do rio, 

distante aproximadamente 200 metros do leito principal; disposição de resíduos sólidos na 

área frontal ao presídio. Através da análise dos parâmetros físicos – químicos do efluente 

lançado no rio, verificou-se um número muito acima do valor máximo admissível, que é de 

200 UFC/10019 mL. Todos os parâmetros encontram-se em desacordo com a resolução 

CONAMA nº 430 de 2011, que trata do lançamento de efluentes em cursos d’água. Assim, 

coube ao Comitê tomar providências junto aos órgãos competentes. 

 Com base em estudo de campo e informações coletadas na SEMARH (informação 

verbal)20 a atuação do Comitê não abrange, ainda, um estudo integrado, ao longo do rio, com 

                                                 
   18  O Conselho Estadual de Recursos Hídricos é integrante do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos 

/SIGERH.  (LEI Nº 6.908 de 1996). 
19 UFC (Unidade Formadora de Colônia). 

  20 Conversa informal com membro do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Pitimbu, Wiliana, representante da 
SEMARH (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS). Realizada no dia 02 de 
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levantamento de dados de campo, que mostrem todos os pontos de degradação, encontrados 

nos três municípios, trazendo as problemáticas e apontando as soluções viáveis. 

Neste contexto não há políticas de Educação Ambiental para a população que 

diretamente contribui para a poluição desse manancial; não existem práticas, constantes, de 

monitoramento do uso do solo, nem ações para inibir o uso irregular do lazer no rio; não há 

projetos em andamento para recuperação da mata ciliar em toda margem do rio. A exceção é o 

PRAD (Plano de Recuperação das Áreas Degradadas) da microbacia do Pitimbu, colocado 

pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), citado como 

responsável pela recuperação do trecho do rio que ficou assoreado pela erosão de parte da 

BR-101, no dia 24 de janeiro de 2011. Porém, a área de recuperação é apenas no local onde as 

obras de contenção estão sendo realizadas. Essas obras são de construção de um túnel de 

concreto, recuperação de bueiros, desassoreamento do rio, e recomposição de mata ciliar. 

  De acordo com Mota (1995 apud RODRIGUEZ et al., 2011, p. 115), o planejamento 

territorial de uma bacia hidrográfica com base em suas características ambientais constitui o 

melhor método para evitar a degradação de seus recursos hídricos. Além disso, a medida de 

controle do escoamento das águas superficiais, de proteção da vegetação, de disciplinamento 

da ocupação do solo e de controle da erosão tem reflexos na proteção dos recursos hídricos, 

tanto quantitativa como qualitativamente. 

Deste modo, as contribuições do Comitê são, principalmente, para o gerenciamento 

das políticas e projetos sugeridos para o rio Pitimbu, na tentativa de aproximar a sociedade 

civil e os órgãos competentes de ações que visem a redução dos impactos ambientais21.  

 

4 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os trabalhos de campo visam a identificar os tipos de uso e cobertura da terra, 

contidos nos padrões de imagem e identificados em gabinete; correlacionar padrões de 

imagem previamente selecionados com a verdade terrestre e coletar dados e informações 

através da aplicação de entrevistas e/ou questionários (IBGE, 2006, p.57). 

A pesquisa identificou ao longo das margens do rio Pitimbu, diferentes classes de 

                                                                                                                                                         
janeiro de 2012, às 14h. 

21 Para Coelho (2010 apud GUERRA E CUNHA, 2010) impacto ambiental é, portanto o processo de mudanças 
sociais e ecológicas causado por pertubações (uma nova ocupação ou construção de um objeto novo no 
ambiente. Diz respeito ainda a evolução conjunta das condições sociais e ecológicas estimuladas pelos 
impulsos das relações entre forças externas e internas à unidade espacial e ecológica histórica ou socialmente 
determinada. 
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vegetação natural e classes antropizadas. Essas informações formaram a base para a 

confecção do mapa temático de cobertura do solo, sendo uma importante ferramenta para 

interpretação de características socioambientais de um território. 

A confecção desse mapa teve como embasamento metodológico a classificação 

adotada pelo Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2006). As classes identificadas para 

esta pesquisa, porém, são apenas de cobertura da terra, cujo termo foi adaptado para 

“cobertura do solo”, já que a pesquisa foi direcionada à interpretação da cobertura do solo nas 

Áreas de Preservação Permanentes do rio. A pesquisa tem como temática o planejamento e o 

ordenamento do território em áreas naturais frágeis. 

A cartografia teve como embasamento (MIRANDA, 2010). E para compreender as 

classes de vegetação usadas, tomou-se como referência o material de classificação da 

vegetação brasileira (VELOSO ET AL., 1991; RIZZINI, 1997); Serviço Florestal brasileiro 

(2010). 

A pesquisa teve etapas referentes à atualização da base cartográfica da área de estudo, 

bem como procedimentos para coleta de dados em campo. O objetivo foi confeccionar um 

mapa temático atualizado, de cobertura do solo nas margens do rio Pitimbu. As etapas foram 

as seguintes: 

 

1º - Produção da base cartográfica  

 

Utilizou-se imagens aéreas e dados de órgãos ambientais do estado do Rio Grande do 

Norte (IDEMA22, SEMARH23, SEMURB24). A base cartográfica partiu das imagens usadas 

no Relatório do rio Pitimbu de 2009, produzido pela FUNPEC/IDEMA/UFRN.  As imagens 

foram as seguintes: ortofotos digitais de abril-maio de 2006 do Projeto PRODETUR 

fornecidas pelo IDEMA e fotomosaicos digitais do satélite IKONOS de 2003, fornecidos pela 

prefeitura de Macaíba. Posteriormente, foram definidas quais as classes de cobertura seriam 

usadas para espacialização.  

 

2º - Delimitação da área  

 

Utilizou-se dentro dos limites de Macaíba um mosaico de imagens IKONOS de 2003, 

                                                 
22 Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN. 
23 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. 
24 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal. 
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com resolução de 1m, georreferenciada no sistema UTM/SAD-69, enquanto no município de 

Natal e Parnamirim, utilizou-se aerofotocartas de 2006, com resolução de 2m (OF_029, 

OF_030, OF_031 e OF_032) georreferenciadas da mesma forma. Utilizou-se shapefiles 

(poliline) do rio Pitimbu; dos limites municipais do Rio Grande do Norte; do leito maior 

sazonal e das faixas de proteção, de acordo com a legislação especificada. Os Shapefiles 

foram delimitados pelo relatório do rio Pitimbu (FUNPEC/IDEMA/UFRN, 2009).  

 

3º - Imagens do Google Earth: atualização da base cartográfica  

 

Através do programa Arcgis versão 9.3, Juntou-se a imagem Ikonos com as cartas 

aéreas, formando a base cartográfica dos três municípios. Por cima desta, colocou-se o layer 

do rio Pitimbu (Shapefile-poliline) e a faixa de 300 metros de proteção (Shapefile-polígono), 

delimitando assim, a faixa de interesse para atualização. As imagens da área mais recentes 

foram de 2010, visualizadas pelo mosaico de imagens do programa Google Earth (DATA SIO, 

NOAA, US), porém acessadas em 2011. Recortaram-se imagens de 2010 correspondentes às 

mesmas áreas no mapa base e exportou-se cada uma em extensão JPEG. As mesmas foram 

inseridas no programa Arcgis 9.3, georreferenciadas e salvas em formato TIFF (extensão 

raster). Como produto parcial, tem-se um novo mapa sobreposto, formando um mosaico de 

recortes, cuja cobertura é mais atualizada.  

 

4º - Levantamento de campo 

 

A confecção do mapa de cobertura envolveu dados de campo, coletados no período de 

30/04/2011 a 24/09/2011. Para as idas a campo, partiu-se de um conhecimento geográfico 

prévio da área, e auxílio de um instrumental técnico, como: motocicleta para locomoção, 

mapas de recortes da área no entorno do rio Pitimbu, servindo como orientação inicial. Foram 

coletados pontos com o uso do GPS (Sistema de Posicionamento Global), registros 

fotográficos (câmera Fujifilm 12.0 Megapixels) e anotações das características da cobertura e 

uso do solo, como: tipos de agriculturas praticadas, uso que se faz das áreas de várzeas, tipos 

de construções encontradas, existência ou não de práticas de lazer, despejos de lixos nas 

margens do rio, lançamento de efluentes domésticos e industriais, relações da população com 

as águas e descrição dos tipos de vegetações encontradas e dos demais elementos.  
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5º - Georreferenciamento,vetorização dos polígonos e produção final do mapa 

 

 Com o uso do GPS coletou-se os pontos em campo. Em seguida, no Arcgis 9.3, 

construiu-se um arquivo de pontos georreferenciados para auxiliar no mapeamento. E assim 

verificou-se a localização de cada área. Para a visualização inicial das classes de cobertura do 

solo, foi vetorizado cada polígono, representando as simbologias de cores, baseadas no 

Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2006). Para facilitar o processo de vetorização 

definiu-se as cores (cor red mars, categoria crosshatch) para cobertura antrópica e (leaf green, 

categoria crosshatch) para cobertura natural. As informações foram vetorizadas utilizando-se 

as ferramentas: Editor (start editing); task ( create new feature, cut polygon,auto-complete 

polygon).  Em seguida, salvaram-se as novas informações na tabela de atributos, anexada ao 

shapefile. Como produto cartográfico final foi obtido um mapa com 16 classes de cobertura 

do solo, sendo as seguintes: agricultura permanente, agricultura temporária, floresta estacional 

aluvial, floresta estacional de terras baixas, lâmina d’água, pastagem plantada, pioneira fluvial 

arbustiva, pioneira fluvial herbácea, restinga arbustiva, rodovia federal, savana arborizada, 

savana arborizada secundária, vegetação arbórea secundária, vegetação herbácea secundária, 

vegetação ruderal, área construída.  

 

6º Interpretação do produto final  

 

Para interpretação do mapa de cobertura do solo, foi feito, através das ferramentas do 

Arcgis 9.3 (Arctoolbox – Analysis Tolls – Extract), um recorte das classes de cobertura 

inseridas em cada uma das faixas de proteção, conforme as leis citadas. A partir dos dados da 

tabela de atributos do shapefile, foi produzida uma nova tabela no Office Excel 2007, 

representando, através de gráficos, a soma total da área dos polígonos por classe de cobertura 

em cada município, em hectares e em percentagem. 

Desse modo, na busca de uma melhor interpretação para os dados de campo, criaram-

se tabelas, gráficos e mapas, os quais trazem os cálculos e a espacialização das 16 classes de 

cobertura do solo no rio Pitimbu, nos municípios de Macaíba, Parnamirim e Natal. 

Inicialmente, tem-se uma tabela com a área e a percentagem de cada classe, numa ordem 

decrescente, dentro do leito maior sazonal, separadas por municípios e somadas ao todo; 

posteriormente, numa faixa de 100 metros (APP do rio Pitimbu); em faixas criadas pelas leis 

específicas dos municípios, e com destaque para a faixa de 300 metros. 

Nem todos os municípios apresentaram as mesmas quantidades de classes de 
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cobertura. Dessa forma, foram discutidas as 5 primeiras, de maior percentual.O restante foi 

inserido na categoria de outras.  Foram detalhadas todas as classes, por faixas de proteção e a 

respectiva percentagem em cada município. Diferenciando-se nas categorias antropizadas e 

naturais. 

 
5 - COBERTURA DO SOLO NAS MARGENS DO RIO PITIMBU 
 
5.1- Descrição dos tipos de classes de cobertura do solo encontradas no rio  
 

  O produto final foi um Mapa de Cobertura do Solo, com 16 classes divididas nas 

categorias: antrópicas agrícolas e não agrícolas e naturais, especificadas no Quadro 3. 

Os conceitos atribuídos à cobertura e ao uso da terra guardam íntima relação entre si e 

costumam ser aplicados alternativamente. Geralmente, as atividades humanas estão 

diretamente relacionadas com o tipo de revestimento do solo, seja ele florestal, agrícola, 

residencial ou industrial. Dados de sensoriamento remoto como fotografias aéreas e imagens 

de satélite, podem ser correlacionados com a cobertura da terra e usados para mapear o tema. 

Entretanto, como o sensor remoto não registra a atividade diretamente, mas sim características 

da superfície da terra que retratam o revestimento do solo, as atividades de uso da terra 

correlacionadas à cobertura precisam ser interpretadas a partir de modelos, tonalidades, 

texturas, formas, arranjos espaciais das atividades e localização no terreno (IBGE, 2006, p. 

36). 

Muitas pesquisas utilizam este tipo de mapeamento e definem o produto cartográfico 

final como: Mapa de Uso e Cobertura do solo. Porém, uso e cobertura, mesmo sendo inter-

relacionados, são termos diferentes e que assumem significados ligados mais diretamente à 

ação do homem sobre o espaço. 

 Segundo a classificação da Embrapa (1999, p.5) o solo é uma coleção de corpos 

naturais, constituídos por partes sólidas, liquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, 

formados por materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial 

das extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na 

natureza, onde ocorrem.Ocasionalmente podem ter sido modificados por atividades humanas. 

Para Sampaio (2007) a terra é uma área específica da superfície do globo terrestre, 

compreendendo todos os elementos do meio físico na medida em que eles afetam o seu 

potencial de utilização. Assim, o conceito de terra inclui além do solo outros elementos: da 

litologia, topografia, hidrologia, clima, cobertura vegetal e fauna, bem como, a atividade 

humana presente e passada.  
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Em Anderson et al., (1979 apud IBGE25, 2006) o uso da terra, dentre as várias 

definições existentes, geralmente, associadas às atividades conduzidas pelo homem 

relacionadas a uma extensão de terra ou a um ecossistema, foi considerado como uma série de 

operações desenvolvidas pelos homens, com a intenção de obter produtos e benefícios, 

através do uso dos recursos da terra, ou seja, a atividade do homem que se acha diretamente 

relacionada à terra. 

“O uso da terra está relacionado à função socioeconômica (agricultura, habitação, 

proteção ambiental) da superfície básica”. (HEYMANN, 1994 apud IBGE26, 2006, p.35). 

“A cobertura da terra foi definida como os elementos da natureza, vegetação (natural e 

plantada), água, gelo, rocha nua, areia e superfícies similares, além das construções artificiais 

criadas pelo homem, que recobrem a superfície da terra”. (ANDERSON ET AL., 1979 apud 

IBGE, 2006, p. 35). 

Para o IBGE (2006) no sentido amplo, a terra agrícola pode ser definida como terra 

utilizada para a produção de alimentos, fibras e outras commodities do agronegócio. Inclui 

todas as terras cultivadas, caracterizadas pelo delineamento de áreas cultivadas ou em 

descanso, podendo também compreender áreas alagadas. Podem se constituir em zonas 

agrícolas heterogêneas ou representar extensas áreas de "plantations". Encontram-se inseridas 

nesta categoria as lavouras temporárias, lavouras permanentes, pastagens plantadas e 

silvicultura. 

Segundo Heymann (1994 apud IBGE, 2006) “a unidade de área a ser mapeada é 

definida como uma ferramenta conceitual para a análise da cobertura terrestre, prestando-se 

também para a leitura e organização dos dados dos sensores remotos”. 

De acordo com o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2006), ao se definir a 

unidade de mapeamento, é preciso considerar que a cobertura da terra ocorre sempre como 

uma combinação de superfícies com maior ou menor grau de homogeneidade, e que dentro do 

homogêneo existe heterogeneidade. Deve-se ter em mente que, qualquer que seja a fonte 

básica de informação, nenhuma cobertura da terra poderá ser mapeada em toda sua 

diversidade e complexidade e que a unidade de mapeamento deverá fornecer ao usuário uma 

representação aceitável da realidade. 

 
                                                 

  
25

 Para um aprofundamento na temática, indica-se a leitura original de ANDERSON, J. R. et al.   Sistema  
declassificação do uso da terra e do revestimento do solo para utilização com dados de sensores remotos. 
Tradução de Harold Strang. Rio de Janeiro: IBGE, 1979. 78 p. (Série Paulo de Assis Ribeiro, n. 9). 

26 HEYMANN, Y. Corine land cover technical guide. Colaboração de Chris Steenmans Guy Croisille e   Michel 
Bossard. Luxembourg: European Commission, 1994. 136 p. 
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 Quadro 3: Categorias de cobertura do solo usadas na pesquisa,encontradas nas faixas de proteção 
      do rio Pitimbu/RN,2011.  
 

CATEGORIAS DE COBERTURA DO SOLO 

Áreas antrópicas não agrícolas Área antrópica agrícola Áreas de vegetação natural 

associados todos os tipos de uso 

da terra de natureza não-agrícola, 

tais como: áreas urbanizadas, 

industriais, comerciais, redes de 

comunicação e áreas de extração 

mineral. 

 

no sentido amplo, a terra agrícola 

pode ser definida como terra 

utilizada para a produção de 

alimentos, fibras e outras 

commodities do agronegócio. 

Inclui áreas cultivadas ou em 

descanso, áreas alagadas. São as 

lavouras temporárias,permanentes, 

pastagens plantadas e silvicultura
27

. 

compreende um conjunto de 
estruturas florestal e 
campestre, abrangendo desde 
florestas e campos originais 
(primários) e alterados até 
formações florestais 
espontâneas secundárias, 
arbustivas, herbáceas e/ou 
gramíneo-lenhosas, em 
diversos estágios 
sucessionais de 
desenvolvimento, 
distribuídos por diferentes 
ambientes e situações 
geográficas. 

 

      Fonte: SILVA, Helânia, 2011. Adaptado do IBGE, 2006.

                                                 
27Silvicultura: técnica ligada às condições biológicas que abrange ação imediata do florestal na mata, executando 

a implantação, composição, trato e cultivo de povoamentos florestais, assegurando proteção, estruturando e 
conservando a floresta como fornecedora de matéria-prima para a indústria madeireira, além de ser agente 
protetor, benfeitor e embelezador da paisagem. (IBGE, 2006, p.29). 
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5.1.1- Característica das classes  

 

Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas 

 

A Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas (IBGE, 1992) é conhecida 

também como Floresta de Tabuleiro, ocorrendo sobre terrenos sedimentares próximos ao 

litoral com altitudes de até 100 metros acima do nível do mar. Outra característica é que 

menos da metade de suas árvores perde as folhas durante a estação seca. 

É uma formação encontrada frequentemente revestindo tabuleiros do pliopleistoceno 

do Grupo Barreiras, desde o sul da cidade de Natal até o norte do estado do Rio de Janeiro, 

nas cercanias de Campos bem como até as proximidades de Cabo Frio, onde já é um terreno 

quaternário. É um tipo florestal caracterizado pelo gênero caesalpinia echinata de origem 

Africana, de onde se destacam pelo inegável valor histórico (IBGE, 1992, p.22). 

Trata-se de uma faixa litorânea, com suaves ondulações, sendo formada por depósitos 

sedimentares terciários. O nome tabuleiro está associado a sua topografia. As chuvas são 

sazonais, com quatro a cinco meses secos por ano. Identifica-se quanto à vegetação um estrato 

arbóreo superior a 15 metros, por cima do qual estão as emergentes, e um estrato arbustivo 

baixo. O estrato herbáceo não é muito denso, mas inclui as ervas macrófilas e plantas jovens 

(regeneração). O solo é revestido de camada morta atingindo entre 5 a 10 cm de espessura.  

Cestaro (2002) faz uma caracterização florística e estrutural de um componente 

arbóreo, de um fragmento de floresta semidecidual de terras baixas, a mata do Jiqui, que está 

localizada no município de Parnamirim/RN. A área, apesar de não ser muito extensa, 

apresenta-se em bom estado de conservação e em avançado desenvolvimento sucessional, 

revelando-se importante testemunho da floresta original, que num passado recente cobria os 

tabuleiros arenosos, próximos do litoral da cidade de Natal. O reduzido número de fragmentos 

florestais na região acentua ainda mais a importância fitogeográfica, ecológica, científica e 

paisagística da mata do Jiqui, bem como a necessidade de ações energéticas e permanentes 

que garantam sua preservação. 

 Segundo o Relatório do rio Pitimbu (2009) ao longo do rio foram encontrados 

exemplares desse tipo florestal, classificados nesta pesquisa como Floresta Estacional 

Semidecidual de Terras Baixas (Figura 3). Foram encontradas representações na Base Aérea 

de Natal da Aeronáutica, próximo às margens da rodovia BR 101, e na Estação Experimental 

e de Produção Rommel M. de Farias (Base do Jiqui), da Empresa de Pesquisa Agropecuária 

do Rio Grande do Norte - EMPARN.  



 

Esses fragmentos florestais são os principais 

Atlântica na região da Grande Natal (Cestaro, 2002) e se apresentam em excelente estado de 

conservação, apesar da proximidade dos aglomerados urbanos de Natal e Parnamirim, sendo 

que o fragmento existente na Base da EMP

de um Parque Estadual projetado para aquela área (RELATORIO DO RIO PITIMBU, 2009, 

p. 51).  

As áreas adjacentes a esses remanescentes florestais são sufoca

urbana, que resultam em construções 

 

                      Figura 3- Vegetação de Floresta Estacional de Terras baixas na base aérea
          de Natal, localizada no final da imagem, na margem direita do rio.

                      Fonte: Autora, set/2011.
 

 
 Floresta Estacional Semidecidual Aluvial

A Floresta Estacional Semidecidual Aluvial corresponde às matas que ocorrem ao 

longo dos rios, ocupando seus terraços e também a

1992). 

Na área de estudo a floresta aluvial está presente formando franjas ao longo das 

margens dos rios, distribuídas como remanescentes desde o município de 

Natal (Figura 4), com maior representaçã

a sua foz. Neste trabalho as florestas ribeirinhas foram consideradas como fazendo parte de 

uma única unidade fitofisionômica, visto que não foram observadas, no nível de detalhe 

exigido, diferenças marcantes que justifiquem a subdivisão.

Esses fragmentos florestais são os principais representantes das florestas de Mata 

Atlântica na região da Grande Natal (Cestaro, 2002) e se apresentam em excelente estado de 

conservação, apesar da proximidade dos aglomerados urbanos de Natal e Parnamirim, sendo 

que o fragmento existente na Base da EMPARN faz parte, juntamente com a lagoa do Jiqui, 

de um Parque Estadual projetado para aquela área (RELATORIO DO RIO PITIMBU, 2009, 

As áreas adjacentes a esses remanescentes florestais são sufoca

construções são cada vez mais próximas as APPs dos 

egetação de Floresta Estacional de Terras baixas na base aérea
de Natal, localizada no final da imagem, na margem direita do rio.

set/2011.                                     

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 
 

A Floresta Estacional Semidecidual Aluvial corresponde às matas que ocorrem ao 

longo dos rios, ocupando seus terraços e também as margens um pouco mais elevadas (IBGE, 

Na área de estudo a floresta aluvial está presente formando franjas ao longo das 

margens dos rios, distribuídas como remanescentes desde o município de 

), com maior representação nas proximidades da lagoa do Jiqui, já em direção 

a sua foz. Neste trabalho as florestas ribeirinhas foram consideradas como fazendo parte de 

uma única unidade fitofisionômica, visto que não foram observadas, no nível de detalhe 

ntes que justifiquem a subdivisão. 

Curso do rio 
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representantes das florestas de Mata 

Atlântica na região da Grande Natal (Cestaro, 2002) e se apresentam em excelente estado de 

conservação, apesar da proximidade dos aglomerados urbanos de Natal e Parnamirim, sendo 

ARN faz parte, juntamente com a lagoa do Jiqui, 

de um Parque Estadual projetado para aquela área (RELATORIO DO RIO PITIMBU, 2009, 

As áreas adjacentes a esses remanescentes florestais são sufocadas pela expansão 

são cada vez mais próximas as APPs dos rios.  

egetação de Floresta Estacional de Terras baixas na base aérea 
de Natal, localizada no final da imagem, na margem direita do rio. 

 

A Floresta Estacional Semidecidual Aluvial corresponde às matas que ocorrem ao 

s margens um pouco mais elevadas (IBGE, 

Na área de estudo a floresta aluvial está presente formando franjas ao longo das 

margens dos rios, distribuídas como remanescentes desde o município de Macaíba até o de 

o nas proximidades da lagoa do Jiqui, já em direção 

a sua foz. Neste trabalho as florestas ribeirinhas foram consideradas como fazendo parte de 

uma única unidade fitofisionômica, visto que não foram observadas, no nível de detalhe 



 

A intensa ocupação ao longo das margens do rio, seja pela atividade agropecuária na 

porção médio-superior do rio, seja pela urbanização na sua porção média e inferior, destruiu 

quase totalmente a floresta nativa. Embora n

as evidências locais indicam que o rio Pitimbu sofreu uma retificação em seu curso, 

provavelmente a partir do cruzamento com a estrada de ferro, no bairro natalense do Pitimbu, 

até sua foz no rio Taborda. Es

árvores com altura média entre 8 e 12 m ( RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009).

 

           Figura 4- Fragmento de Floresta estacional aluvial na margem direita do rio,
           área militar,na direção da Lagoa do Jiqui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Autora, set/2011.
 

                        
Savana arborizada 
 

A savana faz parte de um subgrupo de formação natural ou antropizado que se 

caracteriza por apresentar fisionomia manofanerofítica rala e característica graminóide 

contínua, sujeita ao fogo anual. A composição florística, apesar de semelhante a da Savana 

florestada, possui ecotipos dominantes que caracterizam o ambiente de acordo com o espaço 

geográfico ocupado (VELOSO 

 Para Salgado  et al.

porção oriental é também conhecida como vegetação de tabuleiro, visto que ocorre sobre os 

terrenos aplainados de solos geralmente arenosos, ácidos e pobres em nutrientes formados 

localmente a partir da intemperização dos sedimen

assemelha-se ao campo cerrado do Brasil central, do qual provavelmente seja uma porção 

Floresta de terras baixas

A intensa ocupação ao longo das margens do rio, seja pela atividade agropecuária na 

superior do rio, seja pela urbanização na sua porção média e inferior, destruiu 

quase totalmente a floresta nativa. Embora não se tenha conseguido registros ou referências, 

as evidências locais indicam que o rio Pitimbu sofreu uma retificação em seu curso, 

provavelmente a partir do cruzamento com a estrada de ferro, no bairro natalense do Pitimbu, 

até sua foz no rio Taborda. Esse tipo de vegetação apresenta floresta com dossel fechado e 

árvores com altura média entre 8 e 12 m ( RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009).

ragmento de Floresta estacional aluvial na margem direita do rio,
militar,na direção da Lagoa do Jiqui. 

, set/2011.                                     

A savana faz parte de um subgrupo de formação natural ou antropizado que se 

caracteriza por apresentar fisionomia manofanerofítica rala e característica graminóide 

contínua, sujeita ao fogo anual. A composição florística, apesar de semelhante a da Savana 

lorestada, possui ecotipos dominantes que caracterizam o ambiente de acordo com o espaço 

geográfico ocupado (VELOSO ET AL., 1991, p. 87). 

et al. ( 1981) no Rio Grande do Norte, a Savana que ocorre em sua 

porção oriental é também conhecida como vegetação de tabuleiro, visto que ocorre sobre os 

terrenos aplainados de solos geralmente arenosos, ácidos e pobres em nutrientes formados 

localmente a partir da intemperização dos sedimentos do Grupo Barreiras. Fisionomicamente 

se ao campo cerrado do Brasil central, do qual provavelmente seja uma porção 

Floresta de terras baixas 

Floresta Aluvial 
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A intensa ocupação ao longo das margens do rio, seja pela atividade agropecuária na 

superior do rio, seja pela urbanização na sua porção média e inferior, destruiu 

ão se tenha conseguido registros ou referências, 

as evidências locais indicam que o rio Pitimbu sofreu uma retificação em seu curso, 

provavelmente a partir do cruzamento com a estrada de ferro, no bairro natalense do Pitimbu, 

se tipo de vegetação apresenta floresta com dossel fechado e 

árvores com altura média entre 8 e 12 m ( RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009). 

ragmento de Floresta estacional aluvial na margem direita do rio, 

A savana faz parte de um subgrupo de formação natural ou antropizado que se 

caracteriza por apresentar fisionomia manofanerofítica rala e característica graminóide 

contínua, sujeita ao fogo anual. A composição florística, apesar de semelhante a da Savana 

lorestada, possui ecotipos dominantes que caracterizam o ambiente de acordo com o espaço 

a Savana que ocorre em sua 

porção oriental é também conhecida como vegetação de tabuleiro, visto que ocorre sobre os 

terrenos aplainados de solos geralmente arenosos, ácidos e pobres em nutrientes formados 

tos do Grupo Barreiras. Fisionomicamente 

se ao campo cerrado do Brasil central, do qual provavelmente seja uma porção 



 

relictual. Na área de estudo ocorre com duas fitofisionomias: a fechada e a aberta. A única 

característica que as distingue é a 

fisionomia fechada, enquanto na savana aberta árvores e arbustos são mais esparsos e o 

estrato herbáceo graminoso se destaca. A altura das espécies lenhosas não ultrapassa os 2

(RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009, p. 53).

Na área de estudo foram encontrados representantes de Savana Arborizada mais 

fechada, com arvoretas de porte maior, onde o homem interferiu

(Figura 5). A maior concentração espacial está nas proximidades da nasc

Macaíba. 

 

            Figura 5 – Savana Arborizada no município de Macaíba.
 

 

 

 

 

 

                
                Fonte: Autora, set/2011.
 
 
Savana Arborizada Secundária 
 

Outra classe identificada foi a Savana Arborizada Secundária. Esta vegetação ocupa as 

áreas onde a ação do homem é mais intensa. São áreas originalmente ocupadas pela Savana 

Arborizada, mas que por práticas como os desmatamentos e o abandono da área, se 

desenvolvem como vegetação secundária em estágio inicial ou avançado de sucessão. Se há 

incidência de fogo, pastoreio ou desmatamento recente a vegetação está em sucessão 

secundária inicial, se a vegetação arbustiva nativa 

vegetação em estágio avançado de regeneração natural. Nesses estágios as plantas lenhosas 

são esparsas e estão em crescimento, entretanto, várias espécies de início de sucessão estão 

relictual. Na área de estudo ocorre com duas fitofisionomias: a fechada e a aberta. A única 

característica que as distingue é a estrutura, com o adensamento das arvoretas e arbustos na 

fisionomia fechada, enquanto na savana aberta árvores e arbustos são mais esparsos e o 

estrato herbáceo graminoso se destaca. A altura das espécies lenhosas não ultrapassa os 2

PITIMBU, 2009, p. 53). 

Na área de estudo foram encontrados representantes de Savana Arborizada mais 

fechada, com arvoretas de porte maior, onde o homem interferiu com menor intensidade 

). A maior concentração espacial está nas proximidades da nasc

Savana Arborizada no município de Macaíba. 

 

 

 

 

 

, set/2011.                                     

Savana Arborizada Secundária  

utra classe identificada foi a Savana Arborizada Secundária. Esta vegetação ocupa as 

áreas onde a ação do homem é mais intensa. São áreas originalmente ocupadas pela Savana 

Arborizada, mas que por práticas como os desmatamentos e o abandono da área, se 

envolvem como vegetação secundária em estágio inicial ou avançado de sucessão. Se há 

incidência de fogo, pastoreio ou desmatamento recente a vegetação está em sucessão 

secundária inicial, se a vegetação arbustiva nativa está se recompondo, então se tem

egetação em estágio avançado de regeneração natural. Nesses estágios as plantas lenhosas 

são esparsas e estão em crescimento, entretanto, várias espécies de início de sucessão estão 
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relictual. Na área de estudo ocorre com duas fitofisionomias: a fechada e a aberta. A única 

estrutura, com o adensamento das arvoretas e arbustos na 

fisionomia fechada, enquanto na savana aberta árvores e arbustos são mais esparsos e o 

estrato herbáceo graminoso se destaca. A altura das espécies lenhosas não ultrapassa os 2-3 m 

Na área de estudo foram encontrados representantes de Savana Arborizada mais 

com menor intensidade 

). A maior concentração espacial está nas proximidades da nascente do rio em 

utra classe identificada foi a Savana Arborizada Secundária. Esta vegetação ocupa as 

áreas onde a ação do homem é mais intensa. São áreas originalmente ocupadas pela Savana 

Arborizada, mas que por práticas como os desmatamentos e o abandono da área, se 

envolvem como vegetação secundária em estágio inicial ou avançado de sucessão. Se há 

incidência de fogo, pastoreio ou desmatamento recente a vegetação está em sucessão 

está se recompondo, então se tem a 

egetação em estágio avançado de regeneração natural. Nesses estágios as plantas lenhosas 

são esparsas e estão em crescimento, entretanto, várias espécies de início de sucessão estão 



 

estabelecidas (RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009).

No sistema secundário antr

brasileiras. São aquelas áreas onde houve intervenção humana para uso da terra, seja com 

finalidade mineradora, agrícola, ou pecuária, descaracterizando a vegetação primária. Assim 

sendo, essas áreas, quando abandonadas, logo depois do seu uso antrópico, reagem 

diferentemente de acordo com o tempo e o uso, porém, a vegetação que surge reflete sempre 

os parâmetros ecológicos do ambiente (IBGE, 1992, p.32).

Essas áreas apresentam uma vegetação com arbusto

tapete herbáceo, nessas provavelmente o homem já retirou a vegetação em outras épocas e sua 

cobertura primária não se recuperou totalmente. Foram encontrados fragmentos nas 

cabeceiras do rio Pitimbu em Macaíba até áreas mais

Parnamirim (Figura 6). Na área do município de Natal, não foram encontrados fragmentos.

 

      Figura 6 – Savana Arborizada secundária no município de Parnamirim
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       Fonte: Autora, set/2011.

 

                              

Vegetação Herbácea Secundária

 

Esta classe é encontrada em maior extensão ao longo do rio, de forma bem distribuída. 

É caracterizada por áreas onde a vegetação original foi total ou quase totalmente removida e o 

solo está coberto por vegetação predominantemente herbácea de maneira contínua ou até 

mesmo esparsa. Em muitas dessas áreas a vegetação, mesmo rasteira, parece não existir, 

estabelecidas (RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009). 

No sistema secundário antrópico estão incluídas todas as comunidades secundárias 

brasileiras. São aquelas áreas onde houve intervenção humana para uso da terra, seja com 

finalidade mineradora, agrícola, ou pecuária, descaracterizando a vegetação primária. Assim 

quando abandonadas, logo depois do seu uso antrópico, reagem 

diferentemente de acordo com o tempo e o uso, porém, a vegetação que surge reflete sempre 

os parâmetros ecológicos do ambiente (IBGE, 1992, p.32). 

Essas áreas apresentam uma vegetação com arbustos e arvoretas esparsas sobre um 

tapete herbáceo, nessas provavelmente o homem já retirou a vegetação em outras épocas e sua 

cobertura primária não se recuperou totalmente. Foram encontrados fragmentos nas 

cabeceiras do rio Pitimbu em Macaíba até áreas mais urbanizadas, no m

). Na área do município de Natal, não foram encontrados fragmentos.

Savana Arborizada secundária no município de Parnamirim

, set/2011.   

Vegetação Herbácea Secundária 

Esta classe é encontrada em maior extensão ao longo do rio, de forma bem distribuída. 

É caracterizada por áreas onde a vegetação original foi total ou quase totalmente removida e o 

coberto por vegetação predominantemente herbácea de maneira contínua ou até 

mesmo esparsa. Em muitas dessas áreas a vegetação, mesmo rasteira, parece não existir, 
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ópico estão incluídas todas as comunidades secundárias 

brasileiras. São aquelas áreas onde houve intervenção humana para uso da terra, seja com 

finalidade mineradora, agrícola, ou pecuária, descaracterizando a vegetação primária. Assim 

quando abandonadas, logo depois do seu uso antrópico, reagem 

diferentemente de acordo com o tempo e o uso, porém, a vegetação que surge reflete sempre 

s e arvoretas esparsas sobre um 

tapete herbáceo, nessas provavelmente o homem já retirou a vegetação em outras épocas e sua 

cobertura primária não se recuperou totalmente. Foram encontrados fragmentos nas 

urbanizadas, no município de 

). Na área do município de Natal, não foram encontrados fragmentos. 

Savana Arborizada secundária no município de Parnamirim 

Esta classe é encontrada em maior extensão ao longo do rio, de forma bem distribuída. 

É caracterizada por áreas onde a vegetação original foi total ou quase totalmente removida e o 

coberto por vegetação predominantemente herbácea de maneira contínua ou até 

mesmo esparsa. Em muitas dessas áreas a vegetação, mesmo rasteira, parece não existir, 



 

ficando somente o solo exposto, mostrando que a interferência do homem através de suas 

atividades, sejam elas de agricultura, queimadas, desmatamento ou outras, degradam cada vez 

mais a paisagem natural das APPs.

“As perdas da matéria orgânica pelas queimadas e a dos elementos químicos do solo, 

pela lixiviação provocada pelas águas das chuvas, emp

tropicais, que custam a se recuperar naturalmente”. (IBGE, 1992, p. 32).

Cabe lembrar que essa vegetação ocorre nos três município

(Figura 7 e 8) quanto no meio urbano, sendo bem concentrada ao longo do ri

urbanizadas, caso de Parnamirim e Natal, essa vegetação possui uma área um pouco maior, 

demonstrando a falta de um ordenamento quanto ao uso dos espaços naturais, onde antes 

existiam vegetações de porte maiores, as quais desempenhavam mel

ambientais, existe agora uma vegetação herbácea em meio às construções.

 

                Figura 7 - Vegetação Herbácea secundária nas cabeceiras do rio Pitimbu,
                área rural próximo a nascente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Autora, set/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

ficando somente o solo exposto, mostrando que a interferência do homem através de suas 

ades, sejam elas de agricultura, queimadas, desmatamento ou outras, degradam cada vez 

mais a paisagem natural das APPs. 

“As perdas da matéria orgânica pelas queimadas e a dos elementos químicos do solo, 

pela lixiviação provocada pelas águas das chuvas, empobrecem rapidamente os solos 

tropicais, que custam a se recuperar naturalmente”. (IBGE, 1992, p. 32).

Cabe lembrar que essa vegetação ocorre nos três municípios, tanto no meio rural 

) quanto no meio urbano, sendo bem concentrada ao longo do ri

urbanizadas, caso de Parnamirim e Natal, essa vegetação possui uma área um pouco maior, 

demonstrando a falta de um ordenamento quanto ao uso dos espaços naturais, onde antes 

existiam vegetações de porte maiores, as quais desempenhavam mel

ambientais, existe agora uma vegetação herbácea em meio às construções.

Vegetação Herbácea secundária nas cabeceiras do rio Pitimbu,
área rural próximo a nascente. 

, set/2011.   
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ficando somente o solo exposto, mostrando que a interferência do homem através de suas 

ades, sejam elas de agricultura, queimadas, desmatamento ou outras, degradam cada vez 

“As perdas da matéria orgânica pelas queimadas e a dos elementos químicos do solo, 

obrecem rapidamente os solos 

tropicais, que custam a se recuperar naturalmente”. (IBGE, 1992, p. 32). 

s, tanto no meio rural 

) quanto no meio urbano, sendo bem concentrada ao longo do rio. Nas áreas mais 

urbanizadas, caso de Parnamirim e Natal, essa vegetação possui uma área um pouco maior, 

demonstrando a falta de um ordenamento quanto ao uso dos espaços naturais, onde antes 

existiam vegetações de porte maiores, as quais desempenhavam melhor suas funções 

ambientais, existe agora uma vegetação herbácea em meio às construções. 

Vegetação Herbácea secundária nas cabeceiras do rio Pitimbu, 



 

                Figura 8 – Vegetação Herbácea secundária no município de Natal, área 
      próxima ao bairro Pitimbu, na margem esquerda do rio.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Autora, set/2011.
 

 
Vegetação Arbórea Secundária

 

A Vegetação Arbórea Secundária ocorre geralmente nas margens dos rios formando 

pequenas manchas e misturando espécies nativas da Floresta Estacional e espécies de 

frutíferas exóticas subespontâneas como jambolão,

nativas como cajueiro e cajaranas. Muitas das árvores frutíferas devem ter sido plantadas 

pelos moradores locais já há muitos anos. Embora se trate de vegetação distinta da floresta 

aluvial original, sua função am

erosão e fornecendo frutos para a fauna silvestre (RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009).

Ao longo do rio Pitimbu, foram encontrados alguns fragmentos com essas 

características concentrados em Parnamiri

ZPA3 (Zona de Proteção Ambiental do rio Pitimbu), próximo à linha férrea que cor

de Pitimbu (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

Vegetação Herbácea secundária no município de Natal, área 
próxima ao bairro Pitimbu, na margem esquerda do rio. 

set/2011.   

Vegetação Arbórea Secundária 

A Vegetação Arbórea Secundária ocorre geralmente nas margens dos rios formando 

pequenas manchas e misturando espécies nativas da Floresta Estacional e espécies de 

frutíferas exóticas subespontâneas como jambolão, dendê, mangueiras, coqueiros e frutíferas 

nativas como cajueiro e cajaranas. Muitas das árvores frutíferas devem ter sido plantadas 

pelos moradores locais já há muitos anos. Embora se trate de vegetação distinta da floresta 

aluvial original, sua função ambiental é importante, protegendo as margens do rio contra a 

erosão e fornecendo frutos para a fauna silvestre (RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009).

Ao longo do rio Pitimbu, foram encontrados alguns fragmentos com essas 

características concentrados em Parnamirim, alguns fragmentos em Macaíba e na área da 

ZPA3 (Zona de Proteção Ambiental do rio Pitimbu), próximo à linha férrea que cor

Edificações 
ao fundo
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Vegetação Herbácea secundária no município de Natal, área  

A Vegetação Arbórea Secundária ocorre geralmente nas margens dos rios formando 

pequenas manchas e misturando espécies nativas da Floresta Estacional e espécies de 

dendê, mangueiras, coqueiros e frutíferas 

nativas como cajueiro e cajaranas. Muitas das árvores frutíferas devem ter sido plantadas 

pelos moradores locais já há muitos anos. Embora se trate de vegetação distinta da floresta 

biental é importante, protegendo as margens do rio contra a 

erosão e fornecendo frutos para a fauna silvestre (RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009). 

Ao longo do rio Pitimbu, foram encontrados alguns fragmentos com essas 

m, alguns fragmentos em Macaíba e na área da 

ZPA3 (Zona de Proteção Ambiental do rio Pitimbu), próximo à linha férrea que corta o bairro 

Edificações 
ao fundo 



 

 
 Figura 9- Fragmento de vegetação arbórea secundária encontrado na ZPA3,
 área próxima a linha férrea que corta o bairro Pitimbu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Autora, set/2011.
 

Vegetação Ruderal 

Segundo Rizzini (1992, p. 571) ruderal provém de rudera, plural; ruínas. Qualifica os 

vegetais que vivem em sítios ligados aos habitats humanos: terrenos baldios ou devastados, 

caminhos, estradas, ruas, jardins. Têm sido também designados como nitrófilos, porque suas 

estações, próximas ao homem, dispõem de maiores quotas de nitrogênio. Tal designação, 

porém, tem preferencialmente um sentido geral nomeando qualquer planta que exija 

concentração de nitrogênio relativamente elevada.

Durante o mapeamento foram encontrados representantes dessa vegetação recobrindo 

áreas onde a concentração urbana é intensa, em terreno

consegue se recuperar, perdendo seu ambiente natural para vegetações secundárias.

Foram encontrados fragmentos dessa vegetação no tributário do rio próximo do Pólo 

Industrial e da estação de tratamento da CAERN, ambos em M

industrializada com o possível despejo de efluentes líquidos para dentro do rio. Nessa área 

verificou-se um mau cheiro, e formação de poças de água suja 

10). 

 A vegetação ruderal também é encontrada

esquerda do rio, em área próxima ao bairro Pitimbu em Natal, l

próxima ao bairro de Nova Parnamirim (Parnamirim). Sua representação espacial é feita em 

ragmento de vegetação arbórea secundária encontrado na ZPA3,
próxima a linha férrea que corta o bairro Pitimbu. 

, set/2011.   

 

Segundo Rizzini (1992, p. 571) ruderal provém de rudera, plural; ruínas. Qualifica os 

sítios ligados aos habitats humanos: terrenos baldios ou devastados, 

caminhos, estradas, ruas, jardins. Têm sido também designados como nitrófilos, porque suas 

estações, próximas ao homem, dispõem de maiores quotas de nitrogênio. Tal designação, 

preferencialmente um sentido geral nomeando qualquer planta que exija 

concentração de nitrogênio relativamente elevada. 

Durante o mapeamento foram encontrados representantes dessa vegetação recobrindo 

áreas onde a concentração urbana é intensa, em terrenos onde a vegetação natural já não 

consegue se recuperar, perdendo seu ambiente natural para vegetações secundárias.

Foram encontrados fragmentos dessa vegetação no tributário do rio próximo do Pólo 

Industrial e da estação de tratamento da CAERN, ambos em Macaíba, numa área bastante 

industrializada com o possível despejo de efluentes líquidos para dentro do rio. Nessa área 

se um mau cheiro, e formação de poças de água suja ao longo do tributário (Figura 

A vegetação ruderal também é encontrada de forma representativa na margem 

esquerda do rio, em área próxima ao bairro Pitimbu em Natal, limite com a restinga arbustiva, 

Nova Parnamirim (Parnamirim). Sua representação espacial é feita em 

Linha férrea 
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ragmento de vegetação arbórea secundária encontrado na ZPA3, 

Segundo Rizzini (1992, p. 571) ruderal provém de rudera, plural; ruínas. Qualifica os 

sítios ligados aos habitats humanos: terrenos baldios ou devastados, 

caminhos, estradas, ruas, jardins. Têm sido também designados como nitrófilos, porque suas 

estações, próximas ao homem, dispõem de maiores quotas de nitrogênio. Tal designação, 

preferencialmente um sentido geral nomeando qualquer planta que exija 

Durante o mapeamento foram encontrados representantes dessa vegetação recobrindo 

s onde a vegetação natural já não 

consegue se recuperar, perdendo seu ambiente natural para vegetações secundárias. 

Foram encontrados fragmentos dessa vegetação no tributário do rio próximo do Pólo 

acaíba, numa área bastante 

industrializada com o possível despejo de efluentes líquidos para dentro do rio. Nessa área 

ao longo do tributário (Figura 

de forma representativa na margem 

imite com a restinga arbustiva, 

Nova Parnamirim (Parnamirim). Sua representação espacial é feita em 

Linha férrea  



 

um fragmento longo e contínuo. Associado a esses fragmentos também encontra

doméstico que se mistura com a vegetação.

 

  Figura 10- Complexo de vegetação secundária nas margens do tributário. 
  Ao fundo agricultura permanente e mais a frente

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Autora, set/2011.

     
 

Restinga Arbustiva 

 

 Segundo Rizzini (1992, p. 531) a palavra restinga é empregada em três sentidos: para 

designar todas as formações vegetais que cobrem as areias holocênicas, desde o oceano, 

podendo alcançar as primeiras elevações da Serra do Mar; para designar a paisagem f

pelo areal justamarítimo, com sua vegetação global e, muito freqüentemente, para indicar a 

vegetação lenhosa e densa da parte interna, plana.

A Restinga Arbustiva é denominada também como Formação Pioneira Arbustiva com 

Influência Marinha de acordo 

vegetação de porte arbustivo

alguma arvoreta atingindo 5

proximidades da margem do rio Pitimbu. A restinga arbustiva é importante agente de fixação 

e, por conseguinte, de estabilização das dunas. A remoção dessa vegetação traz problemas de 

instabilidade e de movimentação de areia em função da falta de estrutura desse solo 

(RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009).

 Ao longo do rio Pitimbu, encontramos esse tipo de vege

Vegetação ruderal

um fragmento longo e contínuo. Associado a esses fragmentos também encontra

doméstico que se mistura com a vegetação. 

omplexo de vegetação secundária nas margens do tributário. 
Ao fundo agricultura permanente e mais a frente vegetação ruderal. 

, set/2011.   

Segundo Rizzini (1992, p. 531) a palavra restinga é empregada em três sentidos: para 

designar todas as formações vegetais que cobrem as areias holocênicas, desde o oceano, 

podendo alcançar as primeiras elevações da Serra do Mar; para designar a paisagem f

pelo areal justamarítimo, com sua vegetação global e, muito freqüentemente, para indicar a 

vegetação lenhosa e densa da parte interna, plana. 

A Restinga Arbustiva é denominada também como Formação Pioneira Arbustiva com 

Influência Marinha de acordo com o sistema de classificação do IBGE (1992). Trata

vegetação de porte arbustivo-arbóreo, com altura média entre 2 e 3 m, e eventualmente com 

alguma arvoreta atingindo 5-7 m, que recobre entre 80% e 90% das dunas existentes nas 

m do rio Pitimbu. A restinga arbustiva é importante agente de fixação 

e, por conseguinte, de estabilização das dunas. A remoção dessa vegetação traz problemas de 

instabilidade e de movimentação de areia em função da falta de estrutura desse solo 

DO RIO PITIMBU, 2009). 

Ao longo do rio Pitimbu, encontramos esse tipo de vegetação na área da ZPA3 

Agricultura permanente

Vegetação ruderal 
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um fragmento longo e contínuo. Associado a esses fragmentos também encontra-se muito lixo 

omplexo de vegetação secundária nas margens do tributário.  

Segundo Rizzini (1992, p. 531) a palavra restinga é empregada em três sentidos: para 

designar todas as formações vegetais que cobrem as areias holocênicas, desde o oceano, 

podendo alcançar as primeiras elevações da Serra do Mar; para designar a paisagem formada 

pelo areal justamarítimo, com sua vegetação global e, muito freqüentemente, para indicar a 

A Restinga Arbustiva é denominada também como Formação Pioneira Arbustiva com 

com o sistema de classificação do IBGE (1992). Trata-se da 

arbóreo, com altura média entre 2 e 3 m, e eventualmente com 

7 m, que recobre entre 80% e 90% das dunas existentes nas 

m do rio Pitimbu. A restinga arbustiva é importante agente de fixação 

e, por conseguinte, de estabilização das dunas. A remoção dessa vegetação traz problemas de 

instabilidade e de movimentação de areia em função da falta de estrutura desse solo 

ação na área da ZPA3 

Agricultura permanente 



 

(Figuras 11 e 12) em Natal, inserida na faixa de 300 metros do curso do rio, na margem 

esquerda que segue até a lagoa do Jiqui já em Parnamirim. Em campo, 

áreas de dunas próximas ao rio e sua vegetação são cada vez mais ocupadas por edificações.

 
  Figura 11- Restinga arbustiva na área da ZPA3, com residenciais ao fundo 
  conjunto Cidade Satélite.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Autora, set/2011.

   
 

  Figura 12- Restinga arbustiva próxima a BR 101, mostrando o avanço das 
  edificações sobre a ZPA 3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fonte: Autora, set/2011.

 

 

 

) em Natal, inserida na faixa de 300 metros do curso do rio, na margem 

esquerda que segue até a lagoa do Jiqui já em Parnamirim. Em campo, 

áreas de dunas próximas ao rio e sua vegetação são cada vez mais ocupadas por edificações.

estinga arbustiva na área da ZPA3, com residenciais ao fundo 
conjunto Cidade Satélite. 

, set/2011.   

estinga arbustiva próxima a BR 101, mostrando o avanço das 
edificações sobre a ZPA 3. 

, set/2011.   
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) em Natal, inserida na faixa de 300 metros do curso do rio, na margem 

esquerda que segue até a lagoa do Jiqui já em Parnamirim. Em campo, observou-se que as 

áreas de dunas próximas ao rio e sua vegetação são cada vez mais ocupadas por edificações. 

estinga arbustiva na área da ZPA3, com residenciais ao fundo no 

estinga arbustiva próxima a BR 101, mostrando o avanço das  

Formação de dunas 



 

Formação Pioneira com Influência Fluvial Arbustiva 
 

  Ao longo do litoral, bem como nas planícies fluviais e mesmo ao redor das depressões 

aluvionares (pântanos, lagoas e lagunas), ocorrem frequentemente terrenos instáveis cobertos 

de vegetação, em constante sucessão. Trata

caráter edáfico, que ocupa os terrenos rejuvenescidos pelas seguidas deposições de areia 

marinha nas praias e restingas, as aluviões fluviomarinhas nas embocaduras dos rios, e os 

solos ribeirinhos aluviais e lacustres. São as formações pioneiras (IBGE, 1992, p. 30).

Segundo Medina (1959, 

Pioneira com Influência Fluvial Arbustiva sem palmeiras é dominada fisionômica e 

estruturalmente pela aninga (

pela qual esse tipo de vegetação é conhecido também como aningal. A espécie é comum nas 

águas rasas e correntes dos rios da costa leste tropical da América do Sul. 

Esse tipo de vegetação é 

desde sua nascente até a desembocadura no rio Taborda. O trecho do rio que é representado 

pela ZPA3 possui em toda sua extensão esse tipo de vegetação. Porém, muitas dessas áreas 

são marcadas pelo acúmulo de lixo que se mistura à vegetação (Fig

 

                 Figura 13-Vegetação pioneira fluvial arbustiva em trecho do rio em Macaíba.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Autora, set/2011.

 
 
 
 

Formação Pioneira com Influência Fluvial Arbustiva  

Ao longo do litoral, bem como nas planícies fluviais e mesmo ao redor das depressões 

aluvionares (pântanos, lagoas e lagunas), ocorrem frequentemente terrenos instáveis cobertos 

nte sucessão. Trata-se de uma vegetação de primeira ocupação de 

caráter edáfico, que ocupa os terrenos rejuvenescidos pelas seguidas deposições de areia 

marinha nas praias e restingas, as aluviões fluviomarinhas nas embocaduras dos rios, e os 

nhos aluviais e lacustres. São as formações pioneiras (IBGE, 1992, p. 30).

(1959, apud RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009) a Formação 

Pioneira com Influência Fluvial Arbustiva sem palmeiras é dominada fisionômica e 

estruturalmente pela aninga (Montrichardia linifera), uma espécie arbustiva de arácea, razão 

pela qual esse tipo de vegetação é conhecido também como aningal. A espécie é comum nas 

águas rasas e correntes dos rios da costa leste tropical da América do Sul. 

Esse tipo de vegetação é encontrado com grande representação em todo curso do rio, 

desde sua nascente até a desembocadura no rio Taborda. O trecho do rio que é representado 

pela ZPA3 possui em toda sua extensão esse tipo de vegetação. Porém, muitas dessas áreas 

cúmulo de lixo que se mistura à vegetação (Figura 13

egetação pioneira fluvial arbustiva em trecho do rio em Macaíba.

, set/2011.   
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Ao longo do litoral, bem como nas planícies fluviais e mesmo ao redor das depressões 

aluvionares (pântanos, lagoas e lagunas), ocorrem frequentemente terrenos instáveis cobertos 

se de uma vegetação de primeira ocupação de 

caráter edáfico, que ocupa os terrenos rejuvenescidos pelas seguidas deposições de areia 

marinha nas praias e restingas, as aluviões fluviomarinhas nas embocaduras dos rios, e os 

nhos aluviais e lacustres. São as formações pioneiras (IBGE, 1992, p. 30). 

RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009) a Formação 

Pioneira com Influência Fluvial Arbustiva sem palmeiras é dominada fisionômica e 

), uma espécie arbustiva de arácea, razão 

pela qual esse tipo de vegetação é conhecido também como aningal. A espécie é comum nas 

águas rasas e correntes dos rios da costa leste tropical da América do Sul.  

encontrado com grande representação em todo curso do rio, 

desde sua nascente até a desembocadura no rio Taborda. O trecho do rio que é representado 

pela ZPA3 possui em toda sua extensão esse tipo de vegetação. Porém, muitas dessas áreas 

ura 13).  

egetação pioneira fluvial arbustiva em trecho do rio em Macaíba. 



 

Formação Pioneira com Influência Fluvial 

 

Ao longo do rio Pitimbu, desde a sua nascente até a foz, a vegetação herbácea com 

influência fluvial ocorre com duas feições distintas. A vegetação de águas perenes e a 

vegetação de ambientes periodicamente inundados. A vegetação de

composta geralmente por ervas eretas que se projetam acima da lâmina d’água, sendo 

composta predominantemente por espécies de junco da família Cyperaceae. É comum 

também a presença de plantas flutuantes de aguapé (

Ceratophylum sp. (RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009).

No curso do rio est

faixas de proteção ambiental de 100 metros. É marcante nos trechos de área rural em 

Macaíba. Estende-se desde a nascente até a área próxima à lagoa do Jiqui, em Parnamirim. No 

trecho do rio que adentra pelo município de Nat

 

 Figura 14-Vegetação pioneira fluvial herbácea em Macaíba, corpo d’ água
      maior. Ao fundo a presenç
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Autora, set/2011
  

 

 Agricultura Permanente 

 

Segundo o Manual Técnico de Uso da terra (IBGE, 2006) a terra agrícola pode ser 

definida como terra utilizada para a produç

agronegócio. Inclui todas as terras cultivadas, caracterizadas pelo delineamento de áre

Formação Pioneira com Influência Fluvial Herbácea sem palmeiras 

Ao longo do rio Pitimbu, desde a sua nascente até a foz, a vegetação herbácea com 

influência fluvial ocorre com duas feições distintas. A vegetação de águas perenes e a 

vegetação de ambientes periodicamente inundados. A vegetação de águas perenes rasas é 

composta geralmente por ervas eretas que se projetam acima da lâmina d’água, sendo 

composta predominantemente por espécies de junco da família Cyperaceae. É comum 

também a presença de plantas flutuantes de aguapé (Eichornia crassipes

sp. (RELATÓRIO DO RIO PITIMBU, 2009). 

No curso do rio este tipo de vegetação é encontrado como fragmentos ao longo das 

faixas de proteção ambiental de 100 metros. É marcante nos trechos de área rural em 

de a nascente até a área próxima à lagoa do Jiqui, em Parnamirim. No 

trecho do rio que adentra pelo município de Natal não foi encontrada (Figura 14

egetação pioneira fluvial herbácea em Macaíba, corpo d’ água
maior. Ao fundo a presença de coqueiros em grande extensão. 

, set/2011. 

Segundo o Manual Técnico de Uso da terra (IBGE, 2006) a terra agrícola pode ser 

finida como terra utilizada para a produção de alimentos, fibras e outras 

agronegócio. Inclui todas as terras cultivadas, caracterizadas pelo delineamento de áre
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Ao longo do rio Pitimbu, desde a sua nascente até a foz, a vegetação herbácea com 

influência fluvial ocorre com duas feições distintas. A vegetação de águas perenes e a 

águas perenes rasas é 

composta geralmente por ervas eretas que se projetam acima da lâmina d’água, sendo 

composta predominantemente por espécies de junco da família Cyperaceae. É comum 

Eichornia crassipes) e submersas de 

como fragmentos ao longo das 

faixas de proteção ambiental de 100 metros. É marcante nos trechos de área rural em 

de a nascente até a área próxima à lagoa do Jiqui, em Parnamirim. No 

al não foi encontrada (Figura 14). 

egetação pioneira fluvial herbácea em Macaíba, corpo d’ água 

Segundo o Manual Técnico de Uso da terra (IBGE, 2006) a terra agrícola pode ser 

fibras e outras commodities do 

agronegócio. Inclui todas as terras cultivadas, caracterizadas pelo delineamento de áreas 



 

cultivadas ou em descanso, podendo também compreender áreas alagadas. Podem se 

constituir em zonas agrícolas heterogêneas ou representar extensas áreas de 

Encontram-se inseridas nesta categoria as lavouras temporárias, lavouras permanentes,

pastagens plantadas e silvicultura. São as chamadas áreas antrópicas agrícolas. Neste trabalho 

foram distinguidas as pastagens plantadas, a agricultura temporária e a agricultura 

permanente. 

Segundo o IBGE (2006) a agricultura permanente inclui cultura de

permite colheitas sucessivas, sem necessidade de novo plantio a cada ano. Nessa categoria, 

estão as espécies frutíferas como laranjeiras, cajueiros, coqueiros, macieiras e bananeiras, e as 

espécies como cafeeiros, seringueiras e cacaueiros

culturas agrícolas com florestas. A área de pesquisa é marcada por grandes ocupaç

lavouras permanentes, classificada nest

concentração nas áreas rurais em Macaíba, em Parn

em Natal. Neste último há o cultivo de bananeiras nas margens do rio A cultura do coqueiro é 

marcante em todo trecho do rio. E no curso que segue pelas áreas agrícolas de Macaíba, é 

destaque também a cultura do cajueir

 

  Figura 15- Cultura de coqueiros (agricultura permanente) na faixa de 100 
     metros, próximo a BR 101, limite entre Parnamirim e Natal. Construções

                 residenciais ao fundo.
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

               
              Fonte: Autora, set/2011
 
 

 
 

cultivadas ou em descanso, podendo também compreender áreas alagadas. Podem se 

constituir em zonas agrícolas heterogêneas ou representar extensas áreas de 

se inseridas nesta categoria as lavouras temporárias, lavouras permanentes,

pastagens plantadas e silvicultura. São as chamadas áreas antrópicas agrícolas. Neste trabalho 

foram distinguidas as pastagens plantadas, a agricultura temporária e a agricultura 

Segundo o IBGE (2006) a agricultura permanente inclui cultura de

permite colheitas sucessivas, sem necessidade de novo plantio a cada ano. Nessa categoria, 

estão as espécies frutíferas como laranjeiras, cajueiros, coqueiros, macieiras e bananeiras, e as 

espécies como cafeeiros, seringueiras e cacaueiros, em sistemas que combinam ou não 

florestas. A área de pesquisa é marcada por grandes ocupaç

lavouras permanentes, classificada nesta, como agricultura permanente (Figura 15

concentração nas áreas rurais em Macaíba, em Parnamirim e em um pequeno trecho da ZPA3 

em Natal. Neste último há o cultivo de bananeiras nas margens do rio A cultura do coqueiro é 

marcante em todo trecho do rio. E no curso que segue pelas áreas agrícolas de Macaíba, é 

destaque também a cultura do cajueiro. 

ultura de coqueiros (agricultura permanente) na faixa de 100 
metros, próximo a BR 101, limite entre Parnamirim e Natal. Construções
residenciais ao fundo. 

set/2011. 
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cultivadas ou em descanso, podendo também compreender áreas alagadas. Podem se 

constituir em zonas agrícolas heterogêneas ou representar extensas áreas de plantations. 

se inseridas nesta categoria as lavouras temporárias, lavouras permanentes, 

pastagens plantadas e silvicultura. São as chamadas áreas antrópicas agrícolas. Neste trabalho 

foram distinguidas as pastagens plantadas, a agricultura temporária e a agricultura 

Segundo o IBGE (2006) a agricultura permanente inclui cultura de ciclo longo que 

permite colheitas sucessivas, sem necessidade de novo plantio a cada ano. Nessa categoria, 

estão as espécies frutíferas como laranjeiras, cajueiros, coqueiros, macieiras e bananeiras, e as 

, em sistemas que combinam ou não 

florestas. A área de pesquisa é marcada por grandes ocupações de 

a, como agricultura permanente (Figura 15). Há 

amirim e em um pequeno trecho da ZPA3 

em Natal. Neste último há o cultivo de bananeiras nas margens do rio A cultura do coqueiro é 

marcante em todo trecho do rio. E no curso que segue pelas áreas agrícolas de Macaíba, é 

ultura de coqueiros (agricultura permanente) na faixa de 100  
metros, próximo a BR 101, limite entre Parnamirim e Natal. Construções 



 

Agricultura temporária 
 
 

A lavoura temporária inclui cultura de curta ou média duração, geralmente com ciclo 

vegetativo inferior a um ano, que após a produção deixa o terreno disponível para novo 

plantio. Dentre as culturas destacam

plantas hortícolas, floríferas, medicinais, aromáticas e condimentares de pequeno porte, que 

muitas vezes são cultivadas em estruturas como estufas, ripados e telados. As lavouras 

semipermanentes como a cana

forrageiras destinadas ao corte, também estão incluídas nessa categoria (IBGE, 2006).

A lavoura temporária, classificada nesta pesquisa como agricultura temporária está 

concentrada nas áreas rurais d

rio. Naquela área temos culturas tradicionais como: feijão, milho

(Figura 16). Em um pequeno trecho do rio, já em Natal, encontra

pimentão nas margens do rio, estando inserida na ZPA3.

 
  Figura 16- Plantação de mandioca no município de Macaíba.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
      Fonte: Autora, jun/2011.

 

Pastagem plantada 

 

Ao longo do rio foram encontradas muitas áreas usadas para pastagem do gado, todas 

localizadas nas áreas de fazendas no município de Macaíba, sendo ausentes 

municípios (Figura 17). Essas áreas são pastos usados para a pecuária, onde o homem reti

vegetação natural e a substitui por capim rasteiro. A pastagem plantada envolve os pastos com 

A lavoura temporária inclui cultura de curta ou média duração, geralmente com ciclo 

vegetativo inferior a um ano, que após a produção deixa o terreno disponível para novo 

plantio. Dentre as culturas destacam-se a de cereais, tubérculos e hortaliças. 

floríferas, medicinais, aromáticas e condimentares de pequeno porte, que 

muitas vezes são cultivadas em estruturas como estufas, ripados e telados. As lavouras 

semipermanentes como a cana-de-açúcar e a mandioca, bem como as culturas de algumas 

forrageiras destinadas ao corte, também estão incluídas nessa categoria (IBGE, 2006).

A lavoura temporária, classificada nesta pesquisa como agricultura temporária está 

concentrada nas áreas rurais de Macaíba, sendo encontrados poucos fragmentos no restante do 

rio. Naquela área temos culturas tradicionais como: feijão, milho, mandioca, e gerimum 

). Em um pequeno trecho do rio, já em Natal, encontra-se o cultivo de flores e 

ns do rio, estando inserida na ZPA3. 

lantação de mandioca no município de Macaíba. 

jun/2011. 

Ao longo do rio foram encontradas muitas áreas usadas para pastagem do gado, todas 

localizadas nas áreas de fazendas no município de Macaíba, sendo ausentes 

). Essas áreas são pastos usados para a pecuária, onde o homem reti

vegetação natural e a substitui por capim rasteiro. A pastagem plantada envolve os pastos com 
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A lavoura temporária inclui cultura de curta ou média duração, geralmente com ciclo 

vegetativo inferior a um ano, que após a produção deixa o terreno disponível para novo 

ereais, tubérculos e hortaliças. Incluem ainda as 

floríferas, medicinais, aromáticas e condimentares de pequeno porte, que 

muitas vezes são cultivadas em estruturas como estufas, ripados e telados. As lavouras 

açúcar e a mandioca, bem como as culturas de algumas 

forrageiras destinadas ao corte, também estão incluídas nessa categoria (IBGE, 2006). 

A lavoura temporária, classificada nesta pesquisa como agricultura temporária está 

e Macaíba, sendo encontrados poucos fragmentos no restante do 

, mandioca, e gerimum 

se o cultivo de flores e 

Ao longo do rio foram encontradas muitas áreas usadas para pastagem do gado, todas 

localizadas nas áreas de fazendas no município de Macaíba, sendo ausentes nos demais 

). Essas áreas são pastos usados para a pecuária, onde o homem retira a 

vegetação natural e a substitui por capim rasteiro. A pastagem plantada envolve os pastos com 



 

capim geralmente exótico e utilizado para a pastagem do gado bovino. Algumas dessas áreas 

já estão bem desgastadas devido ao pisoteio do gado. Em outras faze

do pasto é comum, onde uma área é usada enquanto a outra se recupera.

 

Figura 17- Pastagem plantada ao longo do rio, trecho em Macaíba.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Autora, jun/2011.

 

Área Construída ou Área Urbanizada

 

As Áreas Urbanizadas compreendem áreas de uso intensivo, estruturadas por 

edificações e sistema viário, onde predominam as superfícies arti

incluídas, nesta categoria, as metrópoles, cidades, vilas, áreas de rodovias, serviços e 

transporte, energia, comunicações e terrenos associados, áreas ocupadas por indústrias, 

complexos industriais e comerciais e instituições que, em alguns casos, podem encontrar

isoladas das áreas urbanas. As áreas urbanizadas podem ser contínuas, onde as 

lineares de vegetação são excepcionais, ou descontínuas, onde as áreas vegetadas ocupam 

superfícies mais significativas (IBGE, 2006).

As áreas construídas são bastante abrangentes em termos de diversidade. Esta classe 

envolve os locais onde a atividade humana

rurais, os aglomerados de casas, as chácaras, viveiros de piscicultura, estábulos e outras 

ocupações envolvendo edificações e ocupação mais intensa. Para efeito de delimitação 

espacial de mapeamento, for

(RELATORIO DO RIO PITIMBU, 2009).

Já em Parnamirim além da grande ocupação por residências, também há concentração 

capim geralmente exótico e utilizado para a pastagem do gado bovino. Algumas dessas áreas 

já estão bem desgastadas devido ao pisoteio do gado. Em outras fazendas o sistema de rotação 

do pasto é comum, onde uma área é usada enquanto a outra se recupera.

astagem plantada ao longo do rio, trecho em Macaíba. 

jun/2011. 

Área Construída ou Área Urbanizada 

As Áreas Urbanizadas compreendem áreas de uso intensivo, estruturadas por 

ões e sistema viário, onde predominam as superfícies artificiais n

incluídas, nesta categoria, as metrópoles, cidades, vilas, áreas de rodovias, serviços e 

ransporte, energia, comunicações e terrenos associados, áreas ocupadas por indústrias, 

complexos industriais e comerciais e instituições que, em alguns casos, podem encontrar

isoladas das áreas urbanas. As áreas urbanizadas podem ser contínuas, onde as 

lineares de vegetação são excepcionais, ou descontínuas, onde as áreas vegetadas ocupam 

ficativas (IBGE, 2006). 

As áreas construídas são bastante abrangentes em termos de diversidade. Esta classe 

atividade humana é mais intensa, ou seja: as áreas urbanas, as vilas 

rurais, os aglomerados de casas, as chácaras, viveiros de piscicultura, estábulos e outras 

ocupações envolvendo edificações e ocupação mais intensa. Para efeito de delimitação 

espacial de mapeamento, foram envolvidas também árvores, caminhos e estradas de acesso 

(RELATORIO DO RIO PITIMBU, 2009). 

Já em Parnamirim além da grande ocupação por residências, também há concentração 
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capim geralmente exótico e utilizado para a pastagem do gado bovino. Algumas dessas áreas 

ndas o sistema de rotação 

do pasto é comum, onde uma área é usada enquanto a outra se recupera. 

As Áreas Urbanizadas compreendem áreas de uso intensivo, estruturadas por 

ficiais não-agrícolas. Estão 

incluídas, nesta categoria, as metrópoles, cidades, vilas, áreas de rodovias, serviços e 

ransporte, energia, comunicações e terrenos associados, áreas ocupadas por indústrias, 

complexos industriais e comerciais e instituições que, em alguns casos, podem encontrar-se 

isoladas das áreas urbanas. As áreas urbanizadas podem ser contínuas, onde as áreas não-

lineares de vegetação são excepcionais, ou descontínuas, onde as áreas vegetadas ocupam 

As áreas construídas são bastante abrangentes em termos de diversidade. Esta classe 

é mais intensa, ou seja: as áreas urbanas, as vilas 

rurais, os aglomerados de casas, as chácaras, viveiros de piscicultura, estábulos e outras 

ocupações envolvendo edificações e ocupação mais intensa. Para efeito de delimitação 

am envolvidas também árvores, caminhos e estradas de acesso 

Já em Parnamirim além da grande ocupação por residências, também há concentração 



89 
 

de indústrias, ocupando de forma desordenada os espaços destinados a preservar as funções 

ambientais importantes para manter a qualidade da água. 

 A parte do rio que passa pelo município de Natal tem suas margens marcadas, tanto 

pelos empreendimentos de porte mais elevados, voltados a uma população de maior poder 

aquisivo e que pode usufruir de uma moradia localizada em áreas de interesse pelos agentes 

imobiliários, principalmente áreas próximas a Avenida dos Caiapós no bairro Pitimbu, quanto 

pelo uso de uma população vinda de áreas mais periféricas, como no bairro Planalto. Fatores 

que levam ao avanço constante sobre as áreas frágeis (Figura 18). 

 

             Figura 18 - Fazenda localizada nas margens do rio, no município de Macaíba. 
             Nesta verifica-se o desvio feito no curso normal do rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Fonte: Autora, jul/2011. 
 

 
Lâmina d’água 
 

 Classe de cobertura do solo natural que envolve as superfícies de água sem cobertura 

vegetal que ocorrem nas lagoas, reservatórios e pequenas porções do rio Pitimbu, todas de 

dimensões relativamente reduzidas (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

Barramento e desvio do 
curso normal do rio 
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             Figura 19 - Lâmina d’ água em Macaíba/RN. 
     

 

                        

Fonte: Autora, jul/2011. 
 

5.2 - Classes de cobertura do solo: interpretação por faixas de proteção no rio 

 

A pesquisa levou à produção de um mapa temático de Cobertura do Solo nas faixas de 

proteção ambiental ao longo do rio Pitimbu, mostrando que diante das diferentes formas de 

ocupação em suas margens, o rio necessita de uma ocupação ordenada, na busca da proteção 

da água, do solo e dos componentes bióticos, recursos de grande importância para a 

população desses municípios.  

A interpretação dos dados de campo apoiou-se na Lei Estadual nº 8.426 de 2003, que 

estabelece uma faixa de proteção ambiental de 300 metros para as margens direita e esquerda 

do rio, sendo a mais abrangente quanto à mensuração e às diretrizes de ordenamento para o 

solo, bem como uma faixa de 100 metros - APP do rio (Mapa 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Mapa 10 – Faixas de proteção ambiental, con

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu

Faixas de proteção ambiental, conforme a Lei Estadual nº 8.426 de 2003. 

SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu-UFRN-IDEMA-FUNPEC, 2009. 
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É importante destacar

4 pontos limites na extensão do rio. O primeiro trecho inclui o ponto P1(coordenadas 

E=236.745m e N=9.341.578m

origem na nascente do rio e segue

até o ponto P2. Já o segundo trecho se inicia a partir do ponto P2, delimitando

faixas de larguras variáveis ao longo das margens do rio Pitimbu, fato explicado pelo uso da 

cota de altitude de 40 metros

pela SUDENE/Diretoria do Serviço Geográfico do Exército e 

1:2000 da SEPLAN/RN. 

  Para largura das faixas considerando os limites dos pontos P3 a direita (coordenadas: 

E=254.449m e N=9.343.900

foi usada a cota acima, porém 

principal, de acordo com o inciso II, 

 

Mapa 11 – Pontos delimitados nos extremos do rio. Marcação considerada para faixa de proteção de 300 
metros. 

Fonte: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relató
2009. 

É importante destacar que as medidas adotadas para esta faixa são marcadas a partir de 

tos limites na extensão do rio. O primeiro trecho inclui o ponto P1(coordenadas 

E=236.745m e N=9.341.578m) e P2 (coordenadas: E=240.333m e N=9.343.559m), tem 

origem na nascente do rio e segue numa faixa de 300 metros medidos a partir do leito sazonal, 

o ponto P2. Já o segundo trecho se inicia a partir do ponto P2, delimitando

faixas de larguras variáveis ao longo das margens do rio Pitimbu, fato explicado pelo uso da 

cota de altitude de 40 metros. Identificada na carta básica na escala de 1:

pela SUDENE/Diretoria do Serviço Geográfico do Exército e as cartas básicas na escala 

Para largura das faixas considerando os limites dos pontos P3 a direita (coordenadas: 

E=254.449m e N=9.343.900) e P4 a esquerda (coordenadas E=259.336m e N=9.344.886m

a cota acima, porém continuando com a largura de 300 metros como medida 

principal, de acordo com o inciso II, parágrafo 2º da referida lei ( Mapa 

Pontos delimitados nos extremos do rio. Marcação considerada para faixa de proteção de 300 

: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu-UFRN
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que as medidas adotadas para esta faixa são marcadas a partir de 

tos limites na extensão do rio. O primeiro trecho inclui o ponto P1(coordenadas 

) e P2 (coordenadas: E=240.333m e N=9.343.559m), tem 

s a partir do leito sazonal, 

o ponto P2. Já o segundo trecho se inicia a partir do ponto P2, delimitando-se por duas 

faixas de larguras variáveis ao longo das margens do rio Pitimbu, fato explicado pelo uso da 

Identificada na carta básica na escala de 1:100.000 elaborada 

as cartas básicas na escala 

Para largura das faixas considerando os limites dos pontos P3 a direita (coordenadas: 

coordenadas E=259.336m e N=9.344.886m) 

continuando com a largura de 300 metros como medida 

 11 ). 

Pontos delimitados nos extremos do rio. Marcação considerada para faixa de proteção de 300 

UFRN-IDEMA-FUNPEC, 
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         Diante do exposto, as faixas estabelecidas não serão iguais, pois mesmo tomando 

como referência os 300 metros, no trecho II as larguras não seguem o mesmo ordenamento, já 

que a elevação é o fator determinante.  

Partindo da análise da faixa de 300 metros, e considerando a cota de 40 metros 

(elevação do terreno), ao longo do rio encontra-se uma área total de 4.533,20 hectares. 

Entretanto, desse total a classe de maior cobertura encontrada nos três municípios foi a de 

área construída, somando 1.240,33 hectares de área antropizada, o que corresponde a 27,36% 

da cobertura total. Isso demonstra a necessidade de preocupação com relação ao equilíbrio do 

sistema e sua disponibilidade, enquanto fonte de água de qualidade para abastecer a 

população, sendo conseqüência do crescimento das cidades sem padrões de organização do 

uso do solo urbano, o que leva à supressão das reservas de áreas destinadas à preservação.  

 

  5.2.1 - Cobertura do solo no leito maior sazonal do rio Pitimbu/RN  

 

A tabela 1 contém as diferentes classes de cobertura do solo, no leito maior sazonal 

nos três municípios. Esses dados dão subsídio à interpretação das condições ambientais em 

que se encontram as APPs (Áreas de Preservação Permanentes) ao longo do rio Pitimbu. 

 

Tabela 1 - Área das classes de cobertura do solo no leito maior sazonal do rio Pitimbu, nos municípios 
de Macaíba, Parnamirim e Natal, 2011. 
 

CLASSES DE COBERTURA DO SOLO NO LEITO MAIOR SAZONAL 

 

Classes de cobertura 
Macaíba Parnamirim Natal 

Total nos 3 

municípios 

ha % ha % ha % ha % 

Pioneira herbácea  
influência fluvial 73,87 41,18 73,72 36,14 

_ _ 
147,59 36,49 

Pioneira arbustiva 
influência fluvial 

47,27 26,35 78,99 38,73 18,71 88,59 144,97 35,84 

Lamina d’ água 17,30 9,65 19,63 9,63 0,13 0,61 37,06 9,16 

Vegetação herbácea  
Secundária 

10,95 6,10 12,40 6,08 0,94 4,45 24,29 6,01 

Floresta Estacional  
aluvial 

6,45 3,59 5,99 2,94 0,07 0,33 12,51 3,09 

Vegetação arbórea 
Secundária 

5,06 2,82 5,11 2,51 0,41 1,93 10,58 2,62 

Agricultura  
Permanente 

4,76 2,65 3,03 1,49 0,15 0,70 7,94 1,96 

Savana arborizada 4,71 2,63 0,19 0,09 _ _ 4,90 1,21 

Savana arborizada 
 Secundária 

3,92 2,18 0,04 0,02 _ _ 3,96 0,98 
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Área construída 0,58 0,33 2,72 1,34 0,48 2,29 3,78 0,93 

Agricultura 
 Temporária 

3,35 1,87 0,04 0,02 0,10 0,48 3,49 0,86 

Vegetação ruderal 1,08 0,60 1,03 0,50 _ _ 2,11 0,52 

Floresta Estacional  
de terras baixas 

_ _ 0,96 0,47 _ _ 0,96 0,24 

Restinga arbustiva _ _ 0,08 0,04 0,13 0,61 0,21 0,05 

Pastagem plantada 
 

0,08 0,04 
- _ 

_ _ 
0,08 0,02 

Rodovia Federal _ _ 0,03 0,02 _ 0,01 0,03 0,01 

TOTAL 
 

179,38 100 203,96 100 21,12 100 404,46 100 
 Fonte: SILVA, Helânia, nov/ 2011. 

 

Em Macaíba 

 

No interior do leito maior sazonal encontrou-se 13 classes de cobertura (tabela 1, 

acima). Sendo 8 classes antropizadas e 5 classes de cobertura natural. 

Observou-se que de 179,38 hectares totais (figura 1), as 5 classes de maior 

representação são: pioneira fluvial herbácea (41,18%); pioneira fluvial arbustiva (26,35%); 

lâmina d’água ( 9,65%); vegetação herbácea secundária (6,10%); floresta estacional aluvial 

(3,59%). 

 

Em Parnamirim 

 

 Encontrou-se no leito maior sazonal 15 classes de cobertura (tabela 1). Sendo 8 

classes antropizadas e 7 classes natural. Porém, de 203,96 hectares totais, as de maior 

representação são: pioneira fluvial arbustiva (38,73%); pioneira fluvial herbácea (36,14%); 

lâmina d’água (9,63%); vegetação herbácea secundária (6,08%); floresta estacional aluvial 

(2,94%). 

 

Em Natal 

 

Encontrou-se no leito maior desse município, 10 classes (tabela 1), sendo 6 classes 

antropizadas e 4 classes de cobertura natural. 

Observou-se que de 21,12 hectares totais, as de maior representação são: pioneira 

fluvial arbustiva (88,59%); vegetação herbácea secundária (4,45%); área construída 

(2,29%);vegetação arbórea secundária (1,93%);agricultura permanente (0,70%). 
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36,49%

35,84%

9,16%

6,01%

3,09%
9,40%

Pioneira fluvial 
herbácea 

Pioneira fluvial 
arbustiva 

Lâmina d' água 

Vegetação herbácea 
secundária 

Floresta estacional 
aluvial 

Outros

5.2.1.1– Percentagem e comparativo de classes por município 

 

Foi encontrado no leito maior sazonal do rio, um total de 16 classes de cobertura, de 

uma área de 404,46ha ao longo dos três municípios (Tabela 1). Dessas classes, 9 são 

antropizadas e 7 são naturais. Porém, a análise geral será feita considerando as 5 primeiras 

classes de cobertura.  

Partindo da análise das 5 primeiras classes, verificou-se que no leito maior sazonal 

encontram-se representadas, sobretudo, as áreas de cobertura natural, com uma percentagem 

superior a 84,58%, indicando que as práticas econômicas do homem não adentraram, por 

completo, nessa área. São representadas pelas seguintes classes: pioneira fluvial herbácea 

(36,49%); pioneira fluvial arbustiva (35,84%); lâmina d’água (9,16%); vegetação herbácea 

secundária (6,01%); floresta estacional aluvial (3,09%). A área que corresponde à cobertura 

antropizada, é 6,01%. As outras classes representam apenas 9,40% dessa faixa (Gráfico 1, 

abaixo). 

 
           Gráfico 1 - Percentagem das classes de cobertura do solo no leito maior sazonal 

do rio Pitimbu, nos municípios de Macaíba, Parnamirim e Natal, 2011.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separando essas classes por municípios, nota-se que a classe pioneira fluvial herbácea 

e pioneira fluvial arbustiva são bem representadas em Macaíba e Parnamirim. Com um 

percentual respectivo de 50,05% e 32,60% em Macaíba e 49,94% e 54,48% em Parnamirim. 

Entretanto, no município de Natal, dentre todas as suas classes, a pioneira fluvial arbustiva é a 

Fonte: SILVA, Helânia, nov/2011. 
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de maior cobertura. 

A classe de floresta estacional aluvial é praticamente igual nos municípios de Macaíba 

e Parnamirim, representando respectivamente 51,55% e 47,88%. Já em Natal o valor dessa 

classe é insignificante, apenas 0,55%, sendo ausente a classe de lâmina d’água (Gráfico 2). 

Porém, a vegetação herbácea secundária, já é bem representada nos municípios de Macaíba 

(45,08%) e Parnamirim (51,04%). Classe antropizada que acarreta implicações para o solo, a 

medida que ocorre a retirada da vegetação pelo homem e sua substituição por uma vegetação 

rasteira, deixando o solo praticamente exposto à degradação ou a erosão, provocada pelas 

chuvas, vento. 

“As perdas da matéria orgânica pelas queimadas e a dos elementos químicos do solo, 

pela lixiviação provocada pelas águas das chuvas, empobrecem rapidamente os solos 

tropicais, que custam a se recuperar naturalmente”. (IBGE, 1992, p. 32). 

 

  Gráfico 2 - Classes de Cobertura do solo, no leito maior sazonal do rio 
 Pitimbu, percentagem por município, 2011.  

 

 
      
     Fonte: SILVA, Helânia, nov/2011. 

 

Esses dados indicam uma vegetação nativa ainda conservada, garantindo as 

características típicas das áreas inundáveis do rio. Protegidas pelo artigo 4º, inciso I da Lei nº 

8.426 de 2003, quando define a abrangência da Área de Preservação Permanente, colocando: 

“as áreas inundáveis situadas nas margens direita e esquerda do rio Pitimbu em toda a sua 
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extensão”. 

 

5.2.3 - Cobertura do solo na APP (Área de Preservação Permanente) do rio Pitimbu/RN 

 
A tabela 2 contém as diferentes classes de cobertura do solo na APP (Área de 

Preservação Permanente) do rio Pitimbu, nos três municípios. Essas correspondem a uma 

faixa de 100 metros, conforme o Código Florestal e a Lei Estadual nº 8.426 de 2003 (Mapa 

12, abaixo, e em apêndice). 

 
Tabela 2 - Área das classes de cobertura do solo na faixa de 100 metros, APP do rio Pitimbu, nos 
municípios de Macaíba, Parnamirim e Natal, 2011. 
     

CLASSES DE COBERTURA DO SOLO NA APP DO RIO  

 

Classes de cobertura 
Macaíba Parnamirim Natal 

Total nos 3 

municípios 

ha % ha % ha % ha % 

Vegetação herbácea 
secundária 97,82 1,46 92,14 23,09 3,99 9,55 193,95 20,56 
Agricultura 
permanente 113,15 1,64 63,77 15,98 8,28 19,79 185,20 19,64 

Savana arborizada 125,23 8,07 40,20 10,07 
_ _ 165,43 17,54 

Área construída 40,54 2,50 62,13 15,57 4,70 11,25 107,37 11,38 
Floresta estacional 
aluvial 12,63 9,73 50,20 12,58 1,36 3,24 64,19 6,81 

Agricultura temporária 
 

48,84 5,18 0,52 0,13 0,98 2,34 50,34 5,34 
Vegetação arbórea 
secundária 12,56 0,43 31,92 8,00 2,51 6,01 47,10 4,99 
Savana arborizada 
secundária 26,02 2,51 16,37 4,10 

_ _ 
42,39 4,49 

Restinga arbustiva 
_ _ 

12,13 3,04 19,66 47,01 31,79 3,37 
Floresta estacional de 
terras baixas 

_ _ 
16,87 4,23 

_ _ 
16,87 1,79 

Pioneira herbácea 
influência fluvial 5,93 22,53 4,69 1,17 

_ _ 
10,62 1,13 

Pioneira arbustiva 
influencia fluvial  8,23 1,18 1,24 0,31 0,12 0,29 9,59 1,02 

Vegetação ruderal 2,17 0,35 5,18 1,30 
_ _ 

7,35 0,78 

Pastagem plantada 7,31 24,94 _ _ _ _ 
7,31 0,78 

Rodovia federal _ _ 1,62 0,41 0,22 0,52 1,84 0,20 
Lâmina d'água 1,75 19,48 0,11 0,03 0,00 0,01 1,86 0,20 
TOTAL 

502,18 100 399,09 100 41,83 100 943,12 100 
 
 
 
 
 

Fonte: SILVA, Helânia, nov/2011. 
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Em Macaíba 
 

No interior da APP do rio em Macaíba, encontrou-se 13 classes de cobertura (tabela 2, 

acima). Sendo 9 classes antropizadas e 4 classes de cobertura natural. 

Observou-se que de 502,18 hectares totais, as 5 classes com maior representação são: 

savana arborizada (24,94%); agricultura permanente (22,53%); vegetação herbácea 

secundária (19,48%); agricultura temporária (9,73%); área construída (8,07%). 

 

Em Parnamirim 

 

  A faixa de 100 metros de proteção em Parnamirim apresenta 15 classes de cobertura 

do solo (tabela 2). São 9 consideradas antropizadas 6 classes naturais. 

Observou-se que de 399,09hectares totais, as de maior representação são: vegetação 

herbácea secundária (23,09%); agricultura permanente (15,98%); área construída (15,57%); 

floresta estacional aluvial (12,58%); savana arborizada (10,07%). 

 

Em Natal 

 

A faixa de APP de 100 metros de proteção em Natal apresenta 10 classes de cobertura 

do solo (tabela 2). São 4 classes naturais, e 6 consideradas antropizadas.  

Observou-se que de 41,83hectares totais as de maior representação são: restinga 

arbustiva (47,01%); agricultura permanente (19,79%); área construída (11,25%); vegetação 

herbácea secundária (9,55%); vegetação arbórea secundária (6,01%). 

 

5.2.3.1 - Percentagem e comparativo de classes por município 

 

A cobertura do solo na APP dos três municípios apresenta 16 classes, de uma área de 

943,35hectares (tabela 2). São 9 antropizadas e 7 classes naturais.  

Verificou-se que na APP a cobertura antropizada já representa 51,58% da área. 

distribuídas nas seguintes classes: vegetação herbácea secundária (20,56%); agricultura 

permanente (19,64%); área construída (11,38%). A cobertura natural é a de savana arborizada 

(17,54%) e a floresta estacional aluvial (6,81%), as demais classes, na categoria outros, são 

24,09% de cobertura (Gráfico 3). 
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   Gráfico 3 - Percentagem das classes de cobertura na APP de 100 metros do rio 
   Pitimbu, nos municípios de Macaíba, Parnamirim e Natal, 2011.  
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Fonte: SILVA, Helânia, nov/2011. 



 

            Mapa 12- Cobertura do solo na APP de 100 metros
            Parnamirim e Natal/RN. 

           Fonte: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu

na APP de 100 metros do rio Pitimbu. Na área de abrangência dos municípios de Macaíba, 

Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu-UFRN-IDEMA-FUNPEC, 2009.
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Na análise das classes por municípios (Gráfico 4, abaixo) verificou-se que das 5 

classes discutidas,o maior percentual de floresta estacional aluvial está em Parnamirim 

(78,20%). Cabe lembrar que esta é quase inexistente para Natal (2,11%). Dos três municípios, 

Macaíba e Parnamirim concentram todas as classes em maiores percentagens. Das classes 

antropizadas a agricultura permanente (61,09%) e a vegetação herbácea secundária (50,43%) 

são maiores em Macaíba, já Parnamirim concentra o maior percentual de área construída 

(57,86%). Quanto às classes naturais a savana arborizada é característica nesse ambiente de 

tabuleiros, sendo maior em Macaíba. 

 Em Natal a maior expressão é de agricultura permanente, marcada pelos coqueirais ao 

longo do rio. Em seguida é o percentual de área construída (4,37%). Esse quadro indica que 

aos poucos as áreas de grande importância para proteção da qualidade da água são 

substituídas por plantações de mandioca, bananeiras, coqueiros, capim para gado, construções 

irregulares. E outras áreas são desmatadas, ficando a espera de algum tipo de cultivo. 

Verificou-se que mais da metade (51,58%) da Área de Preservação Permanente ao longo 

desses municípios sofrem impactos pelas atividades do homem e não há restrições por parte 

dos órgãos fiscalizadores, no sentido de coibir a ocupação. 

A forma de uso dos espaços naturais ao longo do rio segue em desconformidade com o 

conceito de preservação definido pela Lei nº 8.426 de 2003. Este é essencial para alcançar o 

ordenamento correto do território. O conceito é definido pelo artigo 2º, inciso IV: 

“Preservação é o conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção em 

longo prazo, das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos 

ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais, restringindo o uso e ocupação”. 

Considerou-se que nesta faixa não há proteção conforme a legislação vigente, e que aos 

poucos a vegetação nativa é substituída, ou suprimida, principalmente pela agricultura 

permanente e por vegetação herbácea secundária. Esta faixa está em desconformidade com o 

artigo 2º do Código Florestal que traz a proteção às florestas e demais vegetações naturais ao 

longo dos rios. E ainda é desconsiderada a Resolução CONAMA nº 369 de 2006 que fala de 

casos específicos de supressão da vegetação em APP.  
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     Grafico 4 - Classes de Cobertura do solo, na APP de 100 metros do rio Pitimbu,  
     percentagem por município, 2011.  

 

 

           Fonte: SILVA, Helânia, nov/2011. 

 

5.2.3.2 - Cenário ambiental da APP e Atuação do Plano Diretor nos municípios 

 

Em Macaíba  

 

A APP do rio Pitimbu no município de Macaíba é degradada, principalmente, pelas 

práticas agrícolas permanentes e pela retirada de vegetação nativa. Processo influenciado pelo 

potencial agrícola do município, pois esse trecho do rio é marcado por um ambiente rural. 

Onde o curso principal e seus tributários passam por áreas de intensa agricultura, 

principalmente de subsistência, sendo o solo e a disponibilidade de água instrumentos 

primordiais para o cultivo. Em muitas dessas áreas, as técnicas ainda são rudimentares; com 

práticas de queimadas, retirada de madeira, esgotando o solo e a vegetação nativa. 

Nesse cenário o Plano Diretor do município de Macaíba (Lei Complementar nº 01 de 

2008) traz diretrizes para proteção das APPs. Essa lei em seu artigo 8º trata do 

macrozoneamento do solo. Para isso, criou-se a ZPA 1 (Zona de Proteção ambiental 1),e a 

ZPA 3 ( Zona de Proteção Ambiental 3). 

A primeira é uma zona para “proteção dos mananciais, das áreas estuarinas, da 

vegetação de preservação permanente, incluindo as margens dos rios e bacias fechadas de 
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águas pluviais. Onde quaisquer atividades m

permitidas mediante licenciamento ambiental e autorização expressa dos órgãos de controle 

urbanístico e ambiental do Município”.  

 A segunda “protege ecossistemas associados a afloramentos do aqüífero e demai

vegetações. Onde não serão permitidas quaisquer atividades modificadoras do meio ambiente 

natural ou atividades geradoras de pressão antrópica”. Porém, ambas, não definem larguras 

das faixas. Outro importante artigo é o 34 que delimita a “Faixa 

longo das águas correntes e dormentes deve existir uma largura mínima de 15 me

proteção de cada lado”. Fato interessante é que a área de abrangência dessa faixa fica inserida 

dentro do leito maior sazonal do rio, uma área onde as próprias características físicas do local 

não possibilitam edificações de forma 

 

 Mapa 13 – Faixa non aedificandi

Fonte: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relató
FUNPEC, 2009. 
 

A largura delimitada mostrou

vista que esse necessita de faixas bem 

equilíbrio do ecossistema, bem como evitar a degradação pelo homem com práticas agrícolas, 

águas pluviais. Onde quaisquer atividades modificadoras do meio ambiente natural só serão 

permitidas mediante licenciamento ambiental e autorização expressa dos órgãos de controle 

urbanístico e ambiental do Município”.   

A segunda “protege ecossistemas associados a afloramentos do aqüífero e demai

vegetações. Onde não serão permitidas quaisquer atividades modificadoras do meio ambiente 

natural ou atividades geradoras de pressão antrópica”. Porém, ambas, não definem larguras 

das faixas. Outro importante artigo é o 34 que delimita a “Faixa non

longo das águas correntes e dormentes deve existir uma largura mínima de 15 me

proteção de cada lado”. Fato interessante é que a área de abrangência dessa faixa fica inserida 

dentro do leito maior sazonal do rio, uma área onde as próprias características físicas do local 

não possibilitam edificações de forma regular (Mapa 13) 

non aedificandi de 15 metros ao longo do rio no município de Macaíba.

: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu

largura delimitada mostrou-se ineficaz para proteção das águas do rio, tendo em 

vista que esse necessita de faixas bem maiores para assegurar a proteção da mata

equilíbrio do ecossistema, bem como evitar a degradação pelo homem com práticas agrícolas, 
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permitidas mediante licenciamento ambiental e autorização expressa dos órgãos de controle 

A segunda “protege ecossistemas associados a afloramentos do aqüífero e demais 

vegetações. Onde não serão permitidas quaisquer atividades modificadoras do meio ambiente 

natural ou atividades geradoras de pressão antrópica”. Porém, ambas, não definem larguras 
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longo das águas correntes e dormentes deve existir uma largura mínima de 15 metros de 

proteção de cada lado”. Fato interessante é que a área de abrangência dessa faixa fica inserida 

dentro do leito maior sazonal do rio, uma área onde as próprias características físicas do local 

do rio no município de Macaíba. 

rio do rio Pitimbu-UFRN-IDEMA-

se ineficaz para proteção das águas do rio, tendo em 

maiores para assegurar a proteção da mata ciliar e o 

equilíbrio do ecossistema, bem como evitar a degradação pelo homem com práticas agrícolas, 
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capim para o gado, uso para construções, dentre outras.  

Para assegurar a conservação dos recursos hídricos e da biodiversidade, Metzger 

(2010) discute que as APPs ao longo dos rios deveriam ter pelo menos 200 metros de cada 

lado, do contrário, mesmo se essas faixas fossem de 30 metros, ainda não conservaria por 

completo às espécies locais. Este autor apoia seu discurso no conhecimento científico dos 

últimos anos, o qual confirma a necessidade de expansão desses valores para no mínimo 

faixas de 100 metros (50 m de cada lado do rio), independente das características físicas do 

local. 

Constatou-se que mesmo com o uso de uma lei tão específica, não há uma fiscalização 

eficiente para assegurar a conservação das APPs do rio e a integração nos procedimentos 

administrativos legais, o que contraria o artigo 82 dessa Lei Complementar. Onde é 

importante a “integração dos procedimentos legais e administrativos de licenciamentos, e as 

ações de fiscalização municipal com os órgãos ambientais do Estado e da União”. 

Para manutenção das APPs do rio, em Macaíba, é necessário não somente incluir mais 

diretrizes ambientais no Plano Diretor, mas envolver a sociedade em ações de conscientização 

ambiental, dando-lhes subsídio para cultivar a terra de forma adequada, projetos de replantio 

de espécies nativas; incentivar os moradores locais a manterem relações mais saudáveis com o 

rio, evitando atitudes comuns, como o despejo de efluentes líquidos e dejetos em suas 

margens. Criar equipes técnicas fiscalizadoras e parcerias com os moradores, pois somente, 

aqueles que convivem com o rio, diariamente, sabem suas necessidades e podem contribuir 

para soluções. 

“Um rio que é caracterizado por sua hidrologia, por sua carga de sedimentos e de 

outros compostos que carrega, pela sua forma, pela biodiversidade com que interage , é 

reflexo dos cenários naturais e culturais que atuam em sua bacia hidrográfica”. (ALMEIDA, 

2010, p. 29). 

 

Em Parnamirim 

 

Embora Parnamirim apresente um percentual alto de floresta estacional aluvial, suas 

margens sofrem com a pressão das construções, tendo em vista que este começa a incorporar 

o perfil de um rio urbano. É comum o uso de seu solo para prática de agricultura permanente, 

principalmente, pela presença dos coqueirais.  

Para Porath (2004) os rios desempenharam um papel essencial na estruturação das 

paisagens urbanas e consolidaram uma conexão entre forma e uso exclusiva em cada cidade. 
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Ao longo do tempo, os rios se tornaram espinhas dorsais das cidades por onde 

passam,estruturando o tecido urbano próximo a eles e tornando-se muitas vezes eixos de 

desenvolvimento do desenho da cidade.   

A cobertura do solo, nesse trecho do rio, revela as dificuldades de ordenamento de um 

território, ao ser sufocado pelo processo de ocupação urbana desordenada. Um fator 

contribuinte é a falta de políticas públicas habitacionais, o que leva a população a se instalar, 

de maneira irregular, nas margens dos rios, já que são espaços pouco valorizados pela 

população de maior poder aquisitivo, e pelos próprios gestores públicos. Esses, mesmo não 

sendo para fins de moradia, e mesmo não oferecendo condições dignas de sobrevivência, são 

constantemente procurados pela população de baixa renda. 

A função normativa de uso e ocupação na instalação dos processos de urbanização 

subordinou-se aos interesses das classes de renda alta e média alta. Os loteamentos periféricos 

são territórios irregulares que não atendem aos parâmetros urbanísticos estabelecidos e ficam 

oficialmente excluídos do acesso aos serviços e investimentos públicos, e as melhorias são 

conseguidas por intermédio de obras pontuais e corretivas (JACOBI, 2004, p. 171). 

 Nessa APP foram encontradas construções residenciais populares e moradias 

precárias, tendo em vista que adentra uma área periférica da cidade, onde a relação da 

população com o mesmo é de uso para lazer, lançamento de dejetos, efluentes domésticos em 

suas águas. Além do lançamento de efluentes industriais diretamente no rio, devido à 

concentração de indústrias em suas imediações, gerando um processo de degradação. 

Percebeu-se que nessas áreas, a paisagem do rio não é usufruída como uma natureza 

viva, mas como uma natureza morta, onde as residências são construídas de forma a não 

aproveitarem o verdadeiro potencial do rio. E a própria população, causa a degradação de um 

ambiente que é o seu único acesso ao lazer.  

É comum, na passagem dos rios pelas cidades, mudanças na sua estrutura ambiental, 

assumindo uma posição de depósito urbano, de locais usados para lazer, de estrutura de 

saneamento e drenagem. Nesse sentido, a paisagem do rio é esquecida diante das alterações 

em seu curso, o que interfere na dinâmica natural desse sistema. 

A APP no município de Parnamirim é marcada por um contraste entre a pressão das 

áreas urbanas consolidadas e os espaços rurais remanescentes, como fazendas e chácaras 

próximas ao rio. Com isso, o território segue um ordenamento sem padrões, sem limites 

quanto ao uso adequado do solo, dando a impressão de estar abandonado pelo poder local, 

onde a legislação é apenas para caráter normativo, e não, para caráter aplicável de proteção.  

Nesse cenário o Plano Diretor de Parnamirim (Lei nº 1.058 de 2000) em seu artigo 26 
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trata do macrozoneamento ambiental. Divide a Zona de Proteção Ambiental em: subzona 1, 

integrando uma faixa de 60 metros de cada lado, protegendo os ecossistemas ribeirinhos, a 

mata ciliar e o controle de poluição das águas e dos processos erosivos. E a subzona 2,  

integrando uma faixa de 240 metros a partir do limite acima, incorporando as porções do 

território com reservas de mata nativa, e objetivando redução de impactos.  

O artigo 122 trata da não ocupação na subzona 1, com exceção para construção de 

pontes, para continuidade de vias públicas, trilhas interpretativas, deque elevado de madeira. 

As classes de cobertura encontradas nesse município expressam forte interferência do 

homem, revelando o uso do solo de forma inadequada, onde o manejo não considera as 

condições físicas do ambiente e aos poucos a vegetação nativa vai sendo suprimida, dando 

lugar a uma vegetação herbácea secundária. Que, posteriormente, torna-se área para cultivo 

agrícola ou área urbana. 

A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto urbano marcado pela degradação 

permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, não pode omitir a análise do 

determinante do processo, nem os atores envolvidos e as formas de organização social que 

aumentam o poder das ações alternativas de um novo desenvolvimento, em uma perspectiva 

de sustentabilidade (JACOBI, 2004, p. 179).  

Verificou-se, então, que as diretrizes ambientais do Plano Diretor, não são suficientes 

para proteção das APPs, e que no momento de sua espacialização não há uma articulação 

entre a lei local e a lei Estadual, e nem critérios comuns a mensuração das faixas. 

 

Em Natal  

 

Como medida para proteção dessa área, tem-se um aparato de leis locais, como: o 

Código Ambiental do Município de Natal, Lei nº 4.100 de 1992 que traz em seu artigo 55 a 

especificação das APPs, inserindo a proteção das nascentes e faixas marginais de águas 

pluviais; proteção de florestas e demais vegetações naturais. E ainda a proteção das vertentes 

do rio Pitimbu. 

O Plano Diretor de Natal (Lei Complementar nº 82 de 2007) traz em seu artigo 18 a 

definição da Zona de Proteção Ambiental do rio Pitimbu (ZPA 3) regulamentada por lei 

própria. Porém, a cobertura dessa faixa por atividades antrópicas como agricultura 

permanente e área construída são cada vez maiores, levando à retirada da vegetação ciliar e a 

conseqüente erosão e assoreamento do rio.  

 Desconsidera-se assim, um aspecto importante do Plano Diretor que é o seu caráter de 
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instrumento básico da política municipal de desenvolvimento e expansão urbana, de 

planejamento e gestão adequada do território, com a participação da sociedade para garantir o 

bem estar de todos. 

O Plano Diretor deve trazer princípios ambientais mais próximos à realidade do 

município. E fazer da gestão participativa um meio de se planejar, contando com segmentos 

diferentes da sociedade, pois o desenvolvimento sustentável daquele e o bem estar de seus 

habitantes dependem do uso racional da natureza e de ações conjuntas entre sociedade e 

órgãos ambientais. 

No âmbito da proteção pela Zona de Proteção Ambiental 3 ( ZPA3), estendendo-se 

entre o rio Pitimbu e Av.dos Caiapós, Região Sul de Natal. O rio adentra uma área de intensa 

expansão urbana sobre suas margens, quadro conflitante que gerou a necessidade da criação 

da Lei Municipal nº 5.273 de 2001, a qual dispõe sobre o uso do solo e prescrições 

urbanísticas para aquela área. 

No geral, o subzoneamento dessas faixas direciona a um uso adequado as características 

físicas do local. Porém, a realidade em campo é bem diferente. Foram encontradas atividades 

com fins agrícolas, de lazer, suinocultura, pesca. Práticas em desconformidade com o artigo 7º 

da Lei nº 5.273 de 2001, parágrafo 1º e 2º, onde “fica proibido na Subzona SZ3 o uso 

industrial, bem como atividade de suinocultura, avicultura , pecuária, uso agrícola, recreação, 

lazer  ou similar”. 

No Artigo 12 da Lei nº 5.273 de 2001 fica Proibido o licenciamento de qualquer 

empreendimento localizado numa faixa de 250m a contar do eixo do Rio Pitimbu, bem como 

outras proibições. Porém, são encontradas significativas áreas construídas.  As contradições 

entre as medidas adotadas para proteção do rio e as práticas que interferem na dinâmica 

natural desse ecossistema, geram conseqüências ao meio ambiente, prejudicando, não 

somente a população que depende de suas águas, mas a fauna e a flora específicas do local.   

O uso das margens do rio, no município de Natal, evidencia a necessidade de uma maior 

intervenção por parte dos gestores públicos e da sociedade civil, sendo necessária uma revisão 

dos princípios de proteção preconizados pela Lei da ZPA3 e pela Lei Estadual, pois a última, 

mesmo sendo tão restritiva, não assume nem a função básica de preservar as APPs do rio 

Pitimbu. 

Constatou-se que os instrumentos do planejamento ambiental são muitos, mas o 

gerenciamento do recurso hídrico, através de práticas de fiscalização e de uma política de 

educação ambiental mais consolidada deixa a desejar uma gestão eficiente. 
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5.2.4 - Cobertura do solo na Faixa de proteção de 300 metros do rio Pitimbu/RN 

 

A tabela 3 contém as diferentes classes de cobertura do solo numa faixa de proteção de 

300 metros do rio, nos três municípios. Corresponde a faixa estabelecida pela Lei Estadual nº 

8.426 de 2003, a qual foi criada para ordenamento desse território ( Mapa 14, abaixo e em 

anexo). 

 A Lei nº 8.426 de 2003 trata das diretrizes de ordenamento para a faixa de proteção 

ambiental do rio Pitimbu. Seu potencial está na mensuração das faixas, já que o artigo 3º 

estabelece 300 metros para margem direita e esquerda do rio, medidos a partir do leito maior 

sazonal. A espacialização das faixas está orientada por pontos extremos do rio, considerados 

como trecho I e trecho II. Para uma melhor localização a lei em seu artigo 3º, estabelece 

subdivisões. O trecho I tem origem na nascente (ponto P1) percorrendo todo o rio até chegar 

no ponto P2. A partir do ponto P2 o que determina a largura da faixa é a cota de 40 metros. 

Portanto, nem todas as áreas do ponto P2 ao P3(margem direita) e do P2 ao P4(margem 

esquerda) apresentam uma largura padrão. 

  No intuito de restringir o uso e ocupação das margens do rio essa lei subdivide a faixa 

de 300 metros em: I – Área de Preservação Permanente (faixa de 1000 metros) e II- Áreas 

Passíveis de ocupação. 
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Tabela 3 – Área das classes de cobertura do solo na faixa de proteção de 300 metros do rio Pitimbu,  
nos municípios de Macaíba, Parnamirim e Natal, 2011. 
 

CLASSES DE COBERTURA DO SOLO NA FAIXA DE 300 METROS   

 

Classes de cobertura 
Macaíba Parnamirim Natal 

Total nos 3 

municípios 

ha % ha % ha % ha % 

Área construída 169,54 10,59 897,13 34,56 173,66 51,64 1240,33 27,36 
Vegetação herbácea 
secundária 321,08 20,06 365,82 14,09 32,29 9,60 719,19 15,86 
Savana arborizada 353,33 22,07 364,70 14,05 0,18 0,05 718,21 15,84 
Agricultura 
permanente 280,96 17,55 193,12 7,44 29,88 8,89 503,96 11,12 

Restinga arbustiva - - 174,18 6,71 62,27 18,52 236,45 5,22 
Savana arborizada 
secundária 68,56 4,28 140,61 5,42 - - 209,17 4,61 
Agricultura 
temporária 156,40 9,77 0,56 0,02 4,29 1,28 161,25 3,56 
Pioneira herbácea 
influência fluvial  79,81 4,99 78,40 3,02 

- - 
158,21 3,49 

Pioneira arbustiva 
influência fluvial  55,50 3,47 80,23 3,09 18,83 5,60 154,56 3,41 
Vegetação arbórea 
secundária 18,95 1,18 92,19 3,55 4,75 1,41 115,89 2,56 
Floresta estacional de 
terras baixas 1,44 0,09 88,19 3,40 

- - 
89,63 1,98 

Floresta estacional 
aluvial 20,53 1,28 57,57 2,22 5,35 1,59 83,45 1,84 
Lâmina d' água 19,05 1,19 43,57 1,68 0,13 0,04 62,75 1,38 

Pastagem plantada 52,45 3,28 - - - - 
52,45 1,16 

Vegetação ruderal 3,26 0,20 10,64 0,41 3,58 1,07 17,48 0,39 
Rodovia federal - - 9,15 0,35 1,07 0,32 10,22 0,23 
TOTAL 

1600,86 100 2596,06 100 336,28 100 4533,20 100 
  Fonte: SILVA, Helânia,nov/2011. 
 

Em Macaíba 

 

Na faixa de 300 metros de proteção, encontrou-se 14 classes de cobertura (tabela 3, 

acima), sendo 8 classes antropizadas e 6 classes de cobertura natural. 

Observou-se que de 1.600,86 hectares totais, as de maior representação são: savana 

arborizada (22,07%); vegetação herbácea secundária (20,06%); agricultura permanente 

(17,55%); área construída (10,59%); agricultura temporária (9,77%). 
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Em Parnamirim 

 

A faixa de 300 metros em Parnamirim apresenta 15 classes de cobertura do solo 

(tabela 3), sendo 8 classes antropizadas e 7 classes de cobertura natural 

Constatou-se que de 2.596,06 hectares totais, as de maior representação são: área 

construída (34,56%); vegetação herbácea secundária (14,09%); savana arborizada (14,05%); 

agricultura permanente (7,44%); restinga arbustiva (6,71%). 

 

 Em Natal 

 

A faixa em Natal apresenta 12 classes de cobertura do solo (tabela 3), sendo 7 classes 

antropizadas e 5 classes de cobertura natural 

De um total de 336,28 hectares, as de maior representação são: área construída 

(51,64%); restinga arbustiva (18,52%); vegetação herbácea secundária (9,60%); agricultura 

permanente (8,89%); pioneira fluvial arbustiva (5,60%). 

 

  

5.2.4.1 - Percentagem e comparativo de classes por município 

 

A cobertura do solo na faixa de 300 metros nos três municípios apresenta 16 classes de 

cobertura, de 4.533,20 hectares totais (tabela 3, acima). São 10 antropizadas e 6 classes 

naturais.  

Essa faixa é representada, sobretudo, por áreas de cobertura antropizadas, com uma 

percentagem superior a 54,34%, corroboradas pelas seguintes classes: área construída 

(27,36%), vegetação herbácea secundária (15,86%) e agricultura permanente (11,12%). O 

percentual de área que corresponde à cobertura natural é de 21,06%. As outras representam 

apenas 24,60% dessa faixa (Gráfico 5). 
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   Gráfico 5 - Percentagem das classes de cobertura na faixa de 300 metros do rio  
   Pitimbu, nos municípios de Macaíba, Parnamirim e Natal, 2011. 

 

 
Fonte: Silva, Helânia, nov/2011.
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               Mapa 14- Cobertura do solo na faixa de 300 metros de proteção do rio Pitimbu. Na área de abrangência dos municípios de Macaíba, 
               Parnamirim e Natal/RN. 

             Fonte: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relató

Cobertura do solo na faixa de 300 metros de proteção do rio Pitimbu. Na área de abrangência dos municípios de Macaíba, 

: SILVA, Helânia, 2011. Com base em dados do Relatório do rio Pitimbu-UFRN-IDEMA-FUNPEC, 2009.
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Cobertura do solo na faixa de 300 metros de proteção do rio Pitimbu. Na área de abrangência dos municípios de Macaíba,  

 
2009. 
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Partindo para análise das classes por municípios, conforme (Gráfico 6, abaixo) 

constatou-se que da cobertura antropizada a classe de área construída (72,32%) e vegetação 

herbácea secundária (50,86%) são encontradas em maior percentagem na faixa localizada no 

município de Parnamirim, enunciando alteração da cobertura vegetal da faixa de proteção. Em 

Parnamirim é encontrada a maior expressão de restinga arbustiva (73,66%). O que é 

importante para fixação e estabilização das dunas, pois a retirada da vegetação acarreta a 

instabilidade e movimentação das areias. 

No município de Macaíba é encontrada a maior percentagem de agricultura 

permanente (55,75%). Já dentre as classes encontradas em Natal a restinga arbustiva é 

predominante (26,33%). Bem como a classe de área construída que avança, aos poucos, 

representando (14%) da cobertura do solo. Cabe ressaltar que a classe de savana arborizada no 

município de Natal não é expressiva. 

Mesmo diante de intensa cobertura antropizada, em Macaíba e Parnamirim ainda 

encontrou-se concentrações de cobertura natural de savana arborizada, representadas 

respectivamente, por 18,03% e 18,61%. 

     Gráfico 6 - Classes de Cobertura do solo, na faixa de 300 metros de proteção do rio 
     Pitimbu, percentagem por município, 2011. 

 

 
           Fonte: Silva, Helânia, nov/2011. 
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5.2.5 - Cenário geral de proteção do rio pelo uso da faixa de 300 metros 

 

Verificou-se que nessa faixa mais da metade (54,34%) do solo é coberto por atividades 

que interferem de forma negativa no ambiente.  

É notório que a Lei Estadual nº 8.426 de 2003, mesmo sendo a mais restritiva, não é 

considerada pelos atores sociais no momento da ocupação deste espaço. A intensa cobertura 

por áreas construídas e vegetação secundária, mostra a ineficácia dos instrumentos de 

planejamento ambiental, os quais desconsideram as diretrizes de ordenamento dos espaços 

naturais. 

Na discussão sobre planejamento ambiental, a legislação surge como um artifício de 

grande potencial, mas torna-se objeto de conflitos, quando não aplicada de forma eficiente. A 

sua aplicabilidade, em grande parte, deveria estar apoiada em duas vertentes do ordenamento: 

uma fiscalização coerente com a lei e a mudança de pensamento de uma sociedade que 

caminha a passos lentos, quando o assunto é usar de forma equilibrada os recursos naturais. 

  A Lei nº 8.426 de 2003 trabalha com restrições quanto ao uso dessa faixa. As Áreas de 

Preservação Permanente, estabelecidas pelo artigo 4º, inciso I, são destinadas a criação de 

unidades de conservação e aos usos estabelecidos em plano de manejo. Bem como é função 

proteger a vegetação ciliar, as áreas inundáveis, os remanescentes da Mata atlântica, 

ecossistemas associados e as dunas. É importante comentar que não existe um direcionamento 

para criação de unidades de conservação ao longo do rio e muito menos a utilização do solo 

com base em plano de manejo. 

 O próprio Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pitimbu, cuja função é promover a 

gestão da bacia, deveria articular-se com os órgãos ambientais locais para implementação de 

projetos de recuperação de áreas degradadas, para contenção do assoreamento nas margens do 

rio e para transformar esses espaços em unidades de conservação, com manejo sustentável, 

compreendendo a restauração e melhoria do ambiente natural, produzindo benefícios para 

população e assegurando o potencial do rio para outras gerações. 

“A implementação de práticas de parceria representa a possibilidade de estimular 

mudanças sócio-institucionais que não comprometam ainda mais os sistemas ecológicos e 

sociais nos quais se sustentam as comunidades urbanas”. (JACOBI, 2004, p. 183). 

  A Lei nº 8.426 de 2003 trata em seu artigo 10, inciso I, do Plano de Ação para 

Recuperação da Sub-bacia Hidrográfica do rio Pitimbu, observadas as seguintes diretrizes: 

“nas áreas de preservação permanentes, deverão ser identificadas as áreas degradadas, visando 

à elaboração e implementação de projetos de recuperação ambiental a serem aprovados pelo 
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órgão ambiental competente”. 

O problema é que não existem projetos desse tipo sendo implementados no rio 

Pitimbu, mesmo quando são visíveis as áreas degradadas. A exceção é o plano de recuperação 

da vegetação ciliar que será realizado pelo DNIT, próxima a BR 101, responsável pelo 

assoreamento desse trecho do rio, devido a erosão de parte da BR, pelas chuvas do início do 

ano. Porém, será recuperado um trecho muito pequeno, o que não altera a realidade do 

restante das APPs. 

O Plano de Ação para recuperação da bacia do rio Pitimbu deixa claro a “necessidade 

de identificação das áreas de acordo com sua relevância ambiental, incluindo as nascentes do 

rio; sistemática de monitoramento; proteção da mata ciliar; regularização do uso da água; 

projetos de Educação Ambiental; mapeamento das unidades ambientais e atividades 

instaladas; atuação do Comitê; e aborda, principalmente, a fiscalização sistemática e 

definições de ações preventivas e corretivas de controle dos recursos hídricos”. 

 Contudo, é questionável, por que diante de todo esse aparato legal não há uma 

preservação correta das APPs. A explicação é a falta de uma gestão que saiba articular o 

processo de planejamento, com uma fiscalização rígida capaz de controlar o uso do solo e 

manter as áreas destinadas a preservação dos recursos hídricos. 

Para Saraiva (1999, p. 18) existe assim, uma forte interligação entre planejamento do 

uso do solo, da sua dinâmica e transformação e a problemática ambiental no equacionamento 

de propostas e alternativas que embora consideradas numa perspectiva espacial, tem reflexos 

mais vastos, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de equilíbrio ambiental dos 

sistemas ecológicos. 

 Para Jacobi (2004, p. 181) a problemática ambiental urbana representa por um lado, 

um tema muito propício para aprofundar a reflexão em torno do restrito impacto das práticas 

de resistência e de expansão de demandas da população das áreas mais afetadas pelos 

constantes e crescentes agravos ambientais. Por outro lado, também representa a possibilidade 

de abertura de estimulantes espaços para implementar alternativas diversificadas de 

democracia participativa, notadamente a garantia do acesso a informação e a consolidação de 

canais abertos para uma participação plural. 

A contradição é notória, ainda nas Áreas Passíveis de Uso e Ocupação, estabelecidas 

pelo artigo 4º, inciso II da Lei nº 8.426 de 2003. Conforme o parágrafo 2º “a implementação 

de qualquer tipo de empreendimento está, obrigatoriamente, sujeita ao licenciamento 

ambiental pelos órgãos competentes”. Porém, das 5 maiores classes, trabalhadas nesta 

pesquisa, a de maior percentagem  foi a de área construída  (27,36%).  
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Diante do exposto, observou-se que o uso da faixa nega as diretrizes de proteção, pois 

sendo a cobertura antrópica a mais representativa, é contraditória a aplicabilidade da lei nesta 

área. 

Pelo artigo 5º da citada lei “não é permitido o lançamento de efluentes líquidos de 

qualquer natureza no rio Pitimbu, mesmo que tratados, considerando uma faixa de 150 metros 

para cada margem, a partir do leito maior sazonal”. Ressalta-se também o artigo 6º e 7º que 

proíbe, respectivamente, a disposição de resíduos sólidos e industriais na faixa de 300 metros, 

bem como o armazenamento de substâncias líquidas perigosas. 

Nessa pesquisa, foi observado que todas essas restrições, com exceção das substâncias 

perigosas, fazem parte da paisagem das margens do rio Pitimbu. São muitos casos de áreas 

usadas como depósito de lixo e também para lançamento de esgotos domésticos.  

Desta forma, os critérios usados para o ordenamento das faixas ao longo do rio estão 

distantes de uma contribuição eficaz para o equilíbrio do ambiente e para a qualidade de vida 

da população dependente desse recurso. Não há como existir mata ciliar ou áreas inundáveis 

se o homem usa esses espaços para construção de residências, para retirada de vegetação e 

culturas agrícolas, sufocando a função ambiental de tais áreas e gerando danos 

socioambientais significativos. 

Existem, de fato, muitas larguras para proteção do rio Pitimbu, mas não amparadas em 

um estudo científico, por parte dos órgãos ambientais responsáveis, os quais mostrem a 

situação de degradação do sistema fluvial, como um todo, não apenas em problemáticas 

pontuais. Os órgãos deveriam agir no sentido de indicar quais seriam as melhores alternativas. 

Aquelas que asseguradas, pelas leis, pudessem recuperar a qualidade da água, a paisagem, a 

biodiversidade, o solo, e garantir o bem estar das populações dos três municípios. 

 Embora exista um planejamento para proteção do rio, através de APPs, não existe 

uma gestão integrada, um incentivo a políticas de Educação Ambiental para população que 

freqüentemente usufrui das águas desse manancial e que somam para a poluição do mesmo. E 

ainda, projetos que reordenem o uso do espaço urbano, evitando que os agentes imobiliários, 

construam seus residenciais nessas faixas de proteção. Pois, os impactos são decorrentes, não 

só daqueles que detém o poder de transformar os espaços, mas daqueles que de forma pontual, 

contribuem, para descaracterização da estrutura das paisagens naturais. 

Segundo Jacobi (2004, p. 181) o fato da ênfase da população recair, principalmente, 

nas soluções provindas do poder público não implica apenas numa postura de dependência e 

de desresponsabilização da população, mas freqüentemente de desinformação, da falta de 

consciência ambiental e de um déficit de práticas comunitárias baseadas na participação e no 
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envolvimento dos cidadãos que propõem uma nova cultura de direitos baseados na motivação 

e o direito de ser co-partícipe na gestão da cidade. 

É interessante que os gestores ambientais incorporem o rio como um recurso frágil, 

carente de uma proteção efetiva, no intuito de mantê-lo como fonte de alimentos e de água de 

qualidade, além de expressão da paisagem para apropriação por práticas sociais de bem estar.  

Em virtude disso é de extrema importância a finalização dos planejamentos, a junção de 

ações públicas e privadas, no intuito de gerenciar, não somente as bacias hidrográficas, mas o 

comportamento da sociedade, incentivando o desenvolvimento da cidadania para atitudes 

mais saudáveis com o meio ambiente. O processo de gestão deve ser direcionado a uma 

perspectiva socioambiental, onde a proteção dos recursos hídricos seja o reflexo de práticas 

sociais mais comprometidas com o meio ambiente.  
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Deste modo, considerou-se que as problemáticas ambientais encontradas nas faixas de 

proteção do rio Pitimbu, são o reflexo de práticas sociais que vêem os espaços naturais como 

fontes inesgotáveis de recursos, é o reflexo de uma apropriação do homem pela natureza, vista 

como um bem particular e de uso imediato, pois as relações entre esses, são definidas pelas 

necessidades econômicas e políticas e, não, pela riqueza de recursos que o rio oferece.  

 A situação das Áreas de Preservação Permanentes do rio Pitimbu, analisadas, através, 

do Mapa de Cobertura do solo, revelam assim, um quadro de distanciamento entre um 

planejamento ambiental e uma gestão correta desses espaços. Há fortes indícios de que a 

política ambiental local, nem mesmo amparada pelos instrumentos jurídicos de proteção, 

consegue interligar temas como preservação, conservação dos recursos hídricos e qualidade 

de vida para população dos municípios de Macaíba, Parnamirim e Natal. 

Partindo do contexto de que a cobertura antropizada, na faixa de proteção de 300 

metros, já representa mais da metade da área (54,34%).  É de extrema importância ações 

eficazes, quanto ao ordenamento desse território, pois não basta a existência de leis, mas sim 

sua aplicabilidade, mesmo diante de tantos interesses e conflitos pelo uso do solo nas margens 

do rio. 

É preciso que os gestores ambientais busquem alternativas para inserir a sociedade 

como agente participativo e decisor na proteção das faixas de proteção. E que os municípios 

envolvidos na proteção do rio Pitimbu, adotem iniciativas locais de conservação, porém com 

reflexos ao longo do rio, visualizando-o como um subsistema dinâmico e influenciado pelas 

indústrias, pela habitação, práticas de lazer, agriculturas, que por sua vez são influenciadas 

pelos subsistemas econômicos e políticos da cidade. A falta de preservação nas faixas de 

proteção do rio Pitimbu demandam ações sociais e políticas públicas direcionadas a um 

reordenamento do território.  

O rio Pitimbu é, portanto, foco de múltiplas leis, mas de poucas concretizações das 

mesmas. Não há, em sua extensão, intervenções para revitalização de áreas em processo de 

degradação, que possam manter a mata ciliar e o estado de conservação do solo. A atuação do 

homem sobre as áreas de preservação do rio demandam ações sociais e políticas públicas 

urgentes, no intuito de barrar a ocupação irregular e o uso inadequado do solo e da água.  

Torna-se, tarefa difícil o uso das faixas de proteção do rio Pitimbu, como um 

instrumento de ordenamento do território, pois as diretrizes para este fim, não são 

consideradas, no momento em que o homem resolve usar essas áreas para práticas de 
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subsistência, para lazer, para instalação de indústrias, despejo de lixo, lançamento de efluentes 

e principalmente pela expansão urbana. 

Embora, o rio tenha sua representação histórica no processo de criação das cidades, no 

momento da estruturação da malha urbana, esse é o primeiro a ser esquecido em sua essência 

de paisagem natural, sendo renegado a simples cursos d’agua que cortam áreas da cidade, na 

maioria, localizadas nas periferias. O que se nota é que os rios sobrevivem como um desenho 

de uma sociedade de classes, onde os que detêm o poder aquisitivo ocupam rapidamente as 

áreas nobres da cidade, e os mais pobres são sujeitos a se instalarem nessas áreas. Nesse 

sentido, ocorre uma troca de valores quando o processo de crescimento urbano desvaloriza as 

áreas próximas aos rios, negando sua paisagem e o seu potencial natural, pois o que deveria 

existir era uma revitalização dos rios em seu potencial como paisagem e a preservação de suas 

APPs para um bom desempenho de suas funções ecológicas.  

É notório, o distanciamento da sociedade em relação a atitudes de proteção das águas 

do rio, fato intensificado pela falta de iniciativas ambientais, em que os gestores poderiam 

contribuir para mudar a realidade e o descaso com um rio que é tão importante para o 

abastecimento de água da população desses municípios. Entretanto, cabe ressaltar que a 

sociedade, enquanto cidadão, com direitos e deveres deveria também, agir de forma diferente, 

contribuindo com atitudes simples para preservação desse recurso hídrico.  

  Sendo assim, as faixas de proteção ambiental do rio Pitimbu, apoiadas na Lei Estadual 

nº 8.426 de 2003, são instrumentos valorizados quanto à percepção de restrição de uso e 

ocupação do solo, porém ao observar as 16 classes de cobertura encontradas nesse rio, nota-se 

uma contradição entre as diretrizes de proteção e o que é verificado em campo. Pois, foram 

muitas as classes antropizadas e que denotam o processo de interferência do homem no 

sistema hídrico.  

No geral, foi observado que parte das problemáticas ambientais que incidem sobre o 

rio não são derivadas da falta de planejamento ambiental, mas de uma reduzida intervenção da 

fiscalização nas áreas mais degradadas pelo homem, pois a atuação dos órgãos fiscalizadores 

é parte essencial no processo de gestão das bacias hidrográficas. E mais, o enfretamento 

desses problemas deve partir para promoção de uma educação ambiental no circuito das 

escolas e medidas de coerção, correção e punição para atos que entram em desacordo com a 

legislação ambiental; e assim, contribuir para o ordenamento e a gestão do território do 

município e garantir o bem estar da sociedade, pelo uso de uma água de qualidade, uma 

paisagem enriquecedora, resultando, também, na manutenção da biodiversidade no rio 

Pitimbu e em solos protegidos em sua essência. 
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