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PARTE 1: A) ARBORIZAÇÃO URBANA 
 - Recuperação Hospitalar

 - Produtividade

 - Absorve Poluição

 - Alimenta gente

 - Alimenta fauna

 - Sequesta Carbono

 - Sombra 

 - Paisagem

 - Protege do UV

 - Reduz Ventos Fortes

 - Reduz Enchentes

 - Reduz Calor



PARTE 1: A) ARBORIZAÇÃO URBANA 
 MATA não resfria CIDADE

 CIDADE esquenta a MATA

 (Efeito de borda)

 LOGO:

 CIDADE Precisa de
Arborização Urbana

Fonte: Adalfran, HMS; Silva, BCO, Costa Junior, NP, Silva, FM. DINÂMICA ESPECTRAL-TEMPORAL 
NOS CAMPOS DE UMIDADE, TEMPERATURA E VEGETAÇÃO NA CIDADE DE NATAL/RN POR 
GEOPROCESSAMENTO. REVISTA GEONORTE, Edição Especial, V.2, N.4, p.1421 – 1432, 2012.



NÓS SOMOS PARTE DA NATUREZA

Só 2% da Pegada Ambiental de Natal 
vem da Construção Civil.

Como diminuir os outros 98%? 



NÓS SOMOS PARTE DA NATUREZA

 34% território em ZPAs

 <1% espaço verde aberto ao 
público

 
É preciso aproximar o ser 

humano da natureza.

 Assim se constrói consciência 
ambiental



PARTE 1: B) FUNÇÃO AMBIENTAL DA CIDADE

 CONSTITUIÇÃO FEDERAL

 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.

 ESTATUTO DA CIDADE

 Art. 2 (diretrizes): I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações.



PARTE 1: B) FUNÇÃO AMBIENTAL DA CIDADE

 DIREITOS COLETIVOS  >>>> DIREITOS INDIVIDUAIS





PARTE 1: B) FUNÇÃO AMBIENTAL DA CIDADE

 PAISAGEM

 Entre as importantes funções 
ambientais, destaca-se o 
patrimônio paisagístico que 
torna nossa cidade atrativa aos 
turistas e precisa ser protegido.



PARTE 1: C) TRANSPORTE ATIVO/COLETIVO

 - Mais saúde

 - Menos afastamento do trabalho

 - Maior produtividade

 - Menos poluição

 - Menos Trânsito

 - Estímulo aos negócios locais

 (mais emprego, menos ecommerce)



PARTE 1: C) TRANSPORTE ATIVO/COLETIVO

 BRASIL: 

 36% de deslocamentos a pé 

 29% por transporte coletivo  

 27% por automóvel



PARTE 1: C) TRANSPORTE ATIVO/COLETIVO
Ainda que você não ande de bicicleta ou de ônibus, você se beneficia da fluidez do trânsito 



PARTE 1: D) SEGURANÇA JURÍDICA
Autorregulamentação ZPAs: RISCO DE NÃO REGULAMENTAR

Desapropriação Indireta –  Natal já ondenada - Passivo jurídico potencial supeior a R$ 1Bilhão

Questão do IPTU 

Prefeitura condenada a não cobrar mais IPTU em ZPA não regulamentada!!!!

Condenação por não ocupar/fixar dunas

indenizar mortes de acidentes causado por areia na pista da Avenida Omar O´Grady.

Estatuto da Cidade: Art. 40 § 2o 

“O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo”

Constituição Federal: Art. 182 § 3º

“As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em 
dinheiro.”



PARTE 1: D) SEGURANÇA JURÍDICA
PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO no Plano Diretor?  (Preocupação de muitos, inclusive do MPRN)

“(...)Ademais, normas que importem diminuição da proteção ao meio ambiente equilibrado só podem 
ser editadas por meio de lei formal, com amplo debate parlamentar e participação da sociedade civil 
e dos órgão e instituições de proteção ambiental, como forma de assegurar o direito de todos ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. A adoção de medida provisória nessas hipóteses possui evidente 
potencial de causar prejuízos irreversíveis ao meio ambiente na eventualidade de não ser convertida 
em lei.(...) 

Enfatizou, ainda, que a aplicação do princípio da proibição do retrocesso socioambiental não pode 
engessar a ação legislativa e administrativa, sendo forçoso admitir certa margem de discricionariedade 
às autoridades públicas em matéria ambiental (ADI 4.350/DF).(...)” (ADI 4717/DF)

 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo896.htm#Unidades%20de%20conser
va%C3%A7%C3%A3o:%20medida%20provis%C3%B3ria%20e%20retrocesso%20socioambiental%
20-%202
 



PARTE 1: D) SEGURANÇA JURÍDICA

RISCO DE ALTERAÇÃO CONCEITUAL que retroceda a regulamentação de ZPAs

Uso Restrito x Conservação Ambiental x Metodologia de Mapas sem consulta pública

RISCO DE ALTERAÇÃO CONCEITUAL que retroceda na implementação de Transferência de Potencial 
Construtivo

Não ao TPC Sanção, ele precisa ser voluntário em imóvel onde haja interesse público ambiental



PARTE 1: E) METAS DE GESTÃO
 ESTABELECER METAS E PRAZOS



PROPOSTAS DO SEGMENTO ONG

 TODAS AS PROPOSTAS FORAM ACOLHIDAS PARA A VOTAÇÃO FINAL



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 

 Art. 2 º PRINCÍPIOS DO PLANO DIRETOR:

 (...)

 NOVA – A liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas.

 JUSTIFICATIVA:

 O Plano Diretor precisa incorporar o conceito constitucional de liberdade nas atividades 
econômicas recentemente regulamentado na Lei de Liberdade Econômica.



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 

 Art. 3 º OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR:

 (...)

 NOVA – Promover a justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de 
urbanização, na proporção dos serviços ambientais prestados.  

 JUSTIFICATIVA:

 Conforme Estatuto da Cidade, essa diretriz propõe justiça na implementação de políticas 
afirmativas de interesse ambiental.



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 

 Art. 4 º DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR:

 (...)

 NOVA – priorizar no sistema viário o transporte coletivo e modos não 
motorizados;   

 JUSTIFICATIVA:

 Conforme Estatuto da Cidade, essa diretriz propõe justiça na implementação de políticas 
afirmativas de interesse ambiental.



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL

 Art. 14  

 § 6o Os coeficientes de aproveitamento dos lotes lindeiros aos eixos estruturantes, integrantes do Mapa 24 do Anexo III, limitados a 250m 
(duzentos e cinquenta metros) do eixo da via, terão um acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no coeficiente de aproveitamento de 
sua bacia, conforme Mapas 2 e 2A do Anexo III e Quadros 1.3 e 1.4 do Anexo II, desde que não ultrapasse a 5,0 (cinco vírgula zero).

 § 7o O mesmo critério do §6o se aplica aos lotes contíguos  da quadra contígua aos lotes lindeiros, com um acréscimo de 25% (vinte e 
cinco por cento) no coeficiente de aproveitamento de sua bacia, desde que não ultrapasse a 5,0 (cinco vírgula zero).

 § 8o Os coeficientes de aproveitamento dos lotes contidos num raio de 250m (duzentos e cinquenta metros) das estações ferroviárias 
terão um acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no coeficiente de aproveitamento de sua bacia, desde que não ultrapasse a 5,0.

 JUSTIFICATIVA:

 Como opção de voto, segue a mesma proposta da Prefeitura de alterar a redação do inciso 7 com a manutenção 
do pacto social construído nas Audiências Públicas e Conselhos de “250m do eixo da via e das estações 

ferroviárias”. 

 Qual o interesse público em retirar as pessoas do eixo e de próximo das estações? Nenhum.



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL

 Art. NOVO após o art. 14  

 É requisito para obter os benefícios dos incrementos previstos nos parágrafos 6o e 
7o do art. 14 a existência de bicicletário que atenda pelo menos 15% (quinze por 
cento) das unidades dos empreendimentos.

 JUSTIFICATIVA:

 Precisamos estimular o transporte não mobilizado. O plano cicloviário já contempla os principais 
eixos de mobilidade com ciclovias e ciclofaixas compartilhadas, é preciso dar maior efetividade 

a essa alternativa – juntamente com a caminhabilidade - para diminuir o trânsito.



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. 16 – Zonas de Proteção Ambiental - PROPOSTA 1

 (...)

 g) ZPA 7 – Forte dos Reis Magos e os ecossistemas do seu entorno, incluindo o complexo de praias 
abrigadas; 

 h) ZPA 8 – ecossistema manguezal, Estuário Potengi/Jundiaí, áreas contíguas de encosta e tabuleiro e 
que tenham significativa inclinação para o manguezal e as mais belas paisagens naturais na colina 
Alto da Torre; 

 i) ZPA 9 – ecossistema de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce; j) ZPA 10 – Farol de Mãe Luíza e 
ecossistemas do seu entorno – encostas dunares adjacentes à Via Costeira e entre o Farol de Mãe Luíza 
e a Avenida João XXIII. 

 Parágrafo único. Ficam definidos novos limites territoriais das poligonais da ZPA – 08 “Setor A” e 
“Setor B” e da ZPA 7, conforme identificados na imagem 3 do Anexo III e na tabela X de suas 
coordenadas poligonais.





 ZPA 8 



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. 16 – Zonas de Proteção Ambiental

 INSERIR 

 Parágrafo Novo - Parágrafo único. Ficam definidos novos limites territoriais da 
poligonal da ZPA – 08 “Setor A”, conforme identificados na imagem 3 do Anexo III. 

 JUSTIFICATIVA:

 A proposta reconhece urbanização consolidada e exclui partes das subzona de uso 
restrito, e reconhece a importância do rio Potengi e das nascentes pelo seu interesse 

ambiental.

 O rio Potengi não está em nenhuma zona de Natal, não existe pro PDN.



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL

 Art. 16 - MAPA
CONDOMÍNIO INTEGRAÇÃO

SEST/SENAT



“Área urbanizada com equipamentos institucionais localizados
no Bairro do Pitimbu, situada na porção noroeste do território
da SZ1 “B” da ZPA-1, cujo objetivo de manejo é reconhecer
essas urbanizações como de interesse público, tornando possível
o ajustamento da regulamentação de uso, bem como o controle
de suas expansões sobre as áreas protegidas da Zona de
Proteção Ambiental” 

(Plano de Manejo ZPA1 – UFRN/FUNPEC, 2008, pág. 68)

“Corresponde aos espaços urbanizados, em processo de
consolidação incluídos no território da SZ2 (Subzona de Uso
Restrito) da ZPA-1 e aos espaços em processo de ocupação
situados na unidade geomorfológica denominada de tabuleiro
localizado na SZ1 ‘A’, adjacente à Av. da Integração que
delimita a referida Zona de Proteção Ambiental com o Bairro
de Candelária.”

(Plano de Manejo ZPA1 – UFRN/FUNPEC, 2008, págs. 75/76)

Integração

O
mar

 O
G

ra
dy



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. 17, II – b) Subzona de Conservação  

 MODIFICAR REDAÇÃO 

 II – b) Áreas Mata Atlântica remanescente da ocupação urbana prevista nos arts. 30 
e 31 da Lei 11.428/2007 (Lei da Mata Atlântica), com ocorrência de serviços 
ecossistêmicos de provisão, regulação, cultural ou de suporte, especialmente aqueles 
relacionados à captura de carbono, manutenção do ciclo hídrico e proteção da 
biodiversidade e cênica.

 JUSTIFICATIVA:

 Ao incluir “áreas” o termo fica muito vago, passível de enorme insegurança jurídica, 
pois tais serviços são abundantes inclusive fora de ZPAs.

 Trocando pelo trecho acima, protegem-se os remanescentes de mata atlântica sem 
ordenamento territorial no texto atual.



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. 17, III - Subzona de Uso Restrito

 MODIFICAR REDAÇÃO 

 III – Subzona de Uso Restrito, que compreende área que se encontra em processo de 
ocupação, para a qual o Município estabelece prescrições urbanísticas no sentido de 
orientar e minimizar as alterações no meio ambiente em consonância com o princípio 
do uso desenvolvimento urbano sustentável.

 JUSTIFICATIVA:

 Uso sustentável é conceito da Lei de Unidades de Conservação, conceito jurídico que 
não se aplica nem às ZPAs (zonas urbanísticas) nem aos objetivos de 

desenvolvimento urbano sustentável da Subzona de Uso Restrito.



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
 Artigo NOVO: Nas ZPAs objeto de restrições de uso decorrentes de não regulamentação ou decisões 
judiciais, os imóveis temporariamente privados da livre fruição do direito econômico de propriedade 
poderão excepcionalmente obter renovação de licenças ambientais e alvarás de construção, sem quaisquer 
ônus ao requerente, desde que sejam atendidos os seguintes requisitos:

 a) tenham sido aprovados pela Prefeitura de Natal previamente à restrição de uso; e

 b) possuam projetos compatíveis com compatibilizados com a legislação ambiental vigente, sejam federais, 
estaduais ou municipais.

 JUSTIFICATIVA:

 Decisão judicial  contida no processo 0014114-02.2006.8.20.0001/15 da 3ª Vara de Fazenda Pública do TJRN permitiu “autorização para 
conclusão de obra unifamiliar, com solução individual de esgotamento sanitário (fossa séptica)” em face da existência de aprovação prévia do 

projeto antes mesmo das restrições de uso. 

 A Portaria 27/2021-GS/SEMURB reconheceu o direito de renovação de licença de operação e alvarás de funcionamento para empresas 
anteriores a 2006, mas não para edificações não comerciais.

 A proposta é reconhecer esse direito sem onerar cidadão, justiça e procuradoria do município, evitando que decisões judiciais como a citada 
acima permitam soluções de esgoto inadequadas (fossa séptica) e coloquem em risco nossos aquíferos.



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. 23 - Áreas Especiais de Interesse Turístico e Paisagístico 

 NOVO ITEM DO   § 1: V- área denominada AEITP – 6, compreendida/contida por um cone 
cênico-paisagístico formado a partir de um ponto de observação a um metro e sessenta 
numa área pública de cota mais alta na Colina Alto da Torre, tendo seus limites laterais os 
alinhamentos, de um lado, a ponte de Igapó e do oposto a ponte Newton Navarro, além da 
borda direita do estuário Potengi e todo  seu interior, podendo ultrapassar seu gabarito de 
controle estruturas portuárias e industriais e um monumento dedicado  a Padroeira de Natal.

 JUSTIFICATIVA:

 A Colina Alto da Torre possui um dos complexos cênico paisagístico mais belos de Natal e do RN, com alto 
potencial para lazer e turismo contemplativo. A cidade e a população em geral não pode perder esse 
patrimônio público. Se você não conhece esta paisagem, deveria conhecer. É na Rua Ilha das Flores, que 
na proposta para ZPA 8 de 2017 seria um projeto de renomear e fazer uma grande avenida ali, para 
que todas as pessoas pudessem usufluir desta paisagem, o novo nome seria Via Mangue. Há tb carência 

de equipamentos públicos na Zona Norte.













TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. NOVO após o 23 - Áreas Especiais de Interesse Turístico e Paisagístico:

 NOVO O trecho sob limitações urbanísticas e paisagísticas da Área especial de 
Interesse Turístico e Paisagístico 3 (AEITP-3), de urbanização consolidada, sem 
presença de dunas, “Classe C” no Decreto Federal Nº 5.300/2004 do Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro, fica excluído da ZPA10, de acordo com os 
critérios ambientais, urbanísticos e paisagísticos. 

 JUSTIFICATIVA:

 O trecho da Área Especial de Interesse Turístico e Paisagístico 3 (AEITP-3) fortemente antropizado e 
de urbanização consolidada, com densidades demográficas média e alta superior a 50 (cinquenta) 
habitantes por hectare, não deve estar incluído na ZPA10, conforme descrição urbanística realizada 

pelo IBAM e enquadramento “Classe C” no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro . 





TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL

 Resumo da Moção do Conselho Gestor do Parque das Dunas

 1. UC de Proteção Integral

 2. Importantes Serviços Ambientais

 3. Importante Equipamento Público

 4. Nota Conjunta MPRN

 5. Microclima do Parque

 6. Ausência de Estudos para a proposta

 7. Decisão Judicial, coisa julgada:



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
 Artigo NOVO após 24. Nas AEIS, fica proibida a exigência de tamanho mínimo de 
lote, recuos e/ou de edificações para a regularização de imóveis e/ou atividades 
comerciais.

 JUSTIFICATIVA:

Muitas microempresas estão fechando hoje por falta de formalidade que a deixa 
esquecida pelas políticas públicas. É um direito básico da população mais humilde, que mais 

precisa da regularização de seus imóveis.



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. NOVO. O passeio público e as medidas de eliminação de barreiras urbanísticas, 
tal como definida no Art. 2º da Lei 10.098/2000, são consideradas de utilidade 
pública e interesse público para a promoção da acessibilidade universal das pessoas 
portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida, devendo o poder 
público contemplar a construção de calçadas acessíveis nos novos projetos de 
urbanização e pavimentação. 

 JUSTIFICATIVA:

  A cidade deve ser projetada para pessoas e não para carros. Se a Prefeitura gasta 
milhões de reais na pavimentação de uma rua, porque não pode gastar poucos milhares 
para garantir a acessibilidade de calçadas? A proposta é reconhecer o interesse público 

dessa infraestrutura e vincular os novos projetos de pavimentação a construção de 
calçadas acessíveis, com inclinações adequadas e urbanizadas. 



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. NOVO. As áreas ocupadas por paredes de superadobe/hiperadobe não serão 
computáveis para fins de coeficiente de aproveitamento e ocupação mínima. 

 JUSTIFICATIVA:

  Estimular o uso em escala de construções com superadobe/hiperadobe, tornando a 
cidade mais sustentável e socialmente justa, tornando a economia e ecoeficiência 
sustentável das paredes auto-estruturadas do Restaurante Camarões de Ponta 

Negra mais viável e popular na construção civil natalense. Hoje seu uso em larga 
escala é inviável porque a parede de 45cm de largura ocupa grande parte da 

área do imóvel.



 SUPERADOBE

 - Mais barato

 - Mais mão de obra

 - Menos resíduos

 - Menos mineração e 
desmatamento de tijolo e 
cimento

 - Maior eficiência térmica

 - Paredes respiram 
(renova ar)

 - Tecnologia Social

 - Dispensa fundações

 - Dispensa telhados

Restaurante Camarões



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. NOVO. Lei específica poderá estimular construções sustentáveis por meio de 
incentivos fiscais elencados no Art. 180 e/ou de direito adicional de construir 
proporcional à redução de demanda de infraestrutura de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, energia elétrica e sistema viário.

 JUSTIFICATIVA:

   O Estatuto da Cidade possui entre suas diretrizes o: “Estímulo à utilização, nos 
parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões 
construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a 
economia de recursos naturais” (Art. 2, XVII do Estatuto da Cidade). Abre-se possibilidade 
de criar IPTU Verde ou bônus construtivo por sustentabilidade. Se o fator limitante de uma 
construção é a infraestrutura urbana, porque uma edificação que demande 20% a menos 
da infraestrutura coletiva não pode construir 20% a mais?



PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - AGUA

 COMPENSAR QUEM ECONOMIZA ÁGUA



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 ALTERNATIVA 1           Art. NOVO. Como forma de estimular sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes 
tecnológicos que objetivem a redução do consumo de água - e da consequente demanda por tratamento de esgoto - 
será atribuído bônus não oneroso de potencial construtivo na forma de coeficiente de aproveitamento acima do 
básico, limitado ao gabarito máximo, com acréscimo de 0,1 (um décimo) para cada 10% na redução da utilização 
projetada do recurso natural, limitado a 50%, considerando laudo emitido por engenheiro civil habilitado, respeitados 
os critérios técnicos do Inmetro (42/2021-INMETRO). 

 JUSTIFICATIVA:

   O Estatuto da Cidade possui entre suas diretrizes o: “Estímulo à utilização, nos 
parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões 
construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a 
economia de recursos naturais” (Art. 2, XVII do Estatuto da Cidade). Se o esgotamento 
sanitário é limitante para o desenvolvimento da cidade, porque uma edificação que 
demande 20% a menos da infraestrutura coletiva não pode construir 20% a mais?



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 ALTERNATIVA 2           Art. NOVO. Como forma de estimular sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes 
tecnológicos que objetivem a redução do consumo de água - e da consequente demanda por tratamento de esgoto 
– serão não computáveis para fins de coeficiente de aproveitamente a mesma porcentagem de redução da 
utilização projetada do recurso natural, limitada a 50%, conforme fundamentado laudo emitido por profissional 
habilitado, respeitados os critérios técnicos do Inmetro (42/2021-INMETRO). 

 JUSTIFICATIVA:

 Nessa redação, mais abrangente, mais unidades habitacionais com eficiência hídrica 
– reuso, aproveitamento de água da chuva, descargas econômicas, etc.





Vaso econômicos Sistemas à Vácuo Compostagem





TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. 51 – Taxa de Impermeabilização – PROPOSTA 2

NOVA REDAÇÃO 

 Parág. Segundo. As precipitações atípicas serão definidas a partir do tempo de 
recorrência 10 anos estimado a partir da normal climatológica dos últimos 30 anos 
no município de Natal, cujo valor atualizado será divulgado anualmente pela 
SEMURB. 

 JUSTIFICATIVA:

  Não podemos deixar esse conceito ‘atípico’ em aberto, para não variar de um analista para 
outro. A proposta protege o interesse público, mesmo em cenário de mudanças climáticas – 

onde a normal climatológica será altera sem a necessidade de atualização normativa. 



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. 52 – Art. 52. Os recuos mínimos seguem o disposto no Quadro 2 do Anexo II., 
limitados a 7,00m (sete metros), podendo ser mantidos constantes nessa distância até 
o gabarito máximo definido no § 2º do Art. 48. 

 JUSTIFICATIVA:

  O recuo é a prescrição urbanística mais importante para a manutenção da 
ventilação urbana e do microlima urbano, reduzi-lo pode ser prejudicial.. 



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. NOVO. Respeitados os limites de infraestrutura, serão excepcionalmente admitidas 
operações de transferência de potencial construtivo dentro de uma mesma ZPA 
exclusivamente para viabilizar preservação de áreas de interesse ambiental superiores 
a 10.000m2, implantação de bosques públicos ou privados com área superior a 
10.000m2, centros de triagem de animais silvestres, jardim botânico, ciclovias ou 
ciclofaixas arborizadas, pistas de caminhada arborizadas, parques lineares, vias 
verdes, academias ao ar livre ou concentrar as intervenções humanas nas subzonas de 
menor interesse ambiental. 

 JUSTIFICATIVA:

  Autorizar para viabilizar usos nobres de excepcional interesse ambiental que se 
possa ‘afastar’ o direito de construir para os terrenos vizinhos, preservando sempre 

as subzonas de maior interesse ambiental.



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Art. 110 – EIXOS ESTRUTURANTES – PROPOSTA 2

  Parágrafo NOVO - Edificações com área construída superior a 400m2 cujo acesso 
esteja até 250 metros de um eixo estruturante deverão possuir bicicletário com 
capacidade não inferior às bicicletas de 15% dos seus ocupantes/moradores; 

 JUSTIFICATIVA:

 Só é viável se não for aceita a proposta de exclusão.

 Toma pequena área, não onera o custo das habitações para os mais carentes e estimula 
a mobilidade urbana, saúde pública e redução de poluição.



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS
 Art. 118 – SELAV

 § 1º A integração dos espaços livres e áreas verdes e sua constituição como Sistema 
compete aos órgãos municipais de planejamento e gestão urbana e do meio 
ambiente, mediante consulta pública, , considerando os Mapas 20, 21, 22 e 23 do 
Anexo III.  considerando a legislação urbanística e ambiental vigente 

 (com exclusão dos Mapas 20, 21, 22 e 23 do Plano Diretor). 

 JUSTIFICATIVA:

 Apesar do valoroso esforço da SEMURB, inserir Mapas preliminares em lei complementar pode 
gerar insegurança jurídica na regulamentação de ZPAs porque o Plano Diretor é legislação 

hierarquicamente superior. Isso atropela o debate público do Concidade onde há 
questionamentos aos mapas da cidade sob a égide da gestão participativa.



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 JUSTIFICATIVA:

 MAPA 20 – Ocorrência de Espécies Ameaçadas: Apesar do nome “Ocorrência”, inclui 
Subzonas de Uso Restrito onde não foram encontradas ocorrências espécies ameaçadas.

 Mapa 21 – Geomorfológico: Não aplica o mesmo conceito isonômico de Dunas para a 
cidade toda. Fere Lei da Liberdade Econômica pela quebra de isonomia. Deixa de 

incluir dunas importantes. Inclui outras áreas cuja declividade mínima é inferior a 6 graus 
– definição legal. 



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL
 JUSTIFICATIVA:

 Mapa 22 – Hidrológico: Também exclui algumas ‘lagoas e reservatórios’ e inclui outros 
com critério técnico bastante questionável não discutido sob gestão participativa.



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS
 Art. 122. As Zonas de Proteção Ambiental – ZPAs – definidas no Macrozoneamento 
de que trata esta Lei poderão conter Unidades de Conservação Ambiental, devendo 
seu zoneamento seguir as diretrizes contidas neste Plano Diretor e suas 
regulamentações. 

 Parág. Único. As Unidades de Conservação Municipais deverão divulgar com total 
transparência toda e qualquer receita e despesa, inclusive as decorrentes da 
manutenção de recursos humanos próprios, cedidos ou terceirizados, até dia 1º de 
março do ano-exercício seguinte, em prestação de contas anual a ser 
disponibilizada no sítio eletrônico da SEMURB e em murais afixados em suas 
entradas de pedestres.  JUSTIFICATIVA:

 É preciso respeito às leis urbanísticas. E também transparência na gestão das UCs 
para melhor avaliarmos futuramente as propostas de concessões públicas.



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS
 Art. NOVO após 123

 Respeitados os planos de manejo das unidades de conservação, 
a faixa externa de até 8 metros das áreas protegidas poderão ser 
ocupadas exclusivamente por parques lineares ou vias-parque, 
projetados com arborização nativa, com ciclovias e/ou pistas de 
caminhada em pavimentos drenantes e com acessibilidade da 
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

 Inciso I: Eventuais editais de concessão à iniciativa privada 
propostos pelo executivo municipal deverão ser previamente 
aprovados pelo CMTMU e pelo CONPLAM.

 JUSTIFICATIVA:

 Nas áreas protegidas, uma faixa de 30 a 80 metros é prejudicada pelo efeito de borda. 
Assim, para proteger a faixa mais externa de 8metros, sugere-se um uso sustentável com 

pistas de caminhada e ciclovias arborizadas. A idéia de concessão foi copiada de iniciativa 
de sucesso realizada em São Paulo, que poderemos aprimorar com melhores editais.



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS
 Art. NOVO. As fiações localizadas os eixos estruturantes do município deverão ser 
aterradas em um período de 5 (cinco) anos. Permitindo assim o livre crescimento de 
sua arborização e contribuindo para a beleza paisagística e a qualidade de vida 
dos munícipes.

 JUSTIFICATIVA:

 A arborização – com um maior desenvolvimento da copa das árvores - dá maior vitalidade ao espaço 
público, dando maior usabilidade no período diurno, o que certamente vai estumular o comércio e a 

caminhabilidade das vias.



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art. 126 – PLANO ARBORIZAÇÃO

 NOVO § ART. 126 PAR ÚNICO – O Plano de Arborização Municipal deverá ser 
concluído em 6 (seis) meses para região Norte, com 12(doze) meses para região 
Oeste, com 18 (dezoito meses) para região Sul e 24 (vinte e quatro) meses para 
região Leste. 

 JUSTIFICATIVA:

 Desde de antes de 2007 o município vem se comprometendo com a realizado deste 
Plano de grande importância para nossa cidade e nada tem sido feito, novamente 

pelo indicamos um prazo para que conclua este Plano.



TÍTULO II – ORDENAMENTO TERRITORIAL

 Art. NOVO – Arborização

 Nas calçadas onde houver uma faixa remanescente igual ou superior a 8 (oito) 
metros livre de rampas de acesso de veículos será exigido do proprietário o plantio 
e/ou manutenção de pelo menos uma árvore que respeite as orientações do Manual 
de Arborização de Natal vigente na Prefeitura de Natal. 

 JUSTIFICATIVA:

 A cidade precisa de medidas efetivas para ter mais árvores.



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art. NOVO após o 148 – Sistema de saneamento básico

 NOVO. Nas áreas ainda desprovidas de rede pública, somente será admitida a 
efetiva implantação de Plano Individual de Esgotamento e Drenagem se o mesmo 
estiver apto à interligação imediata à rede pública vindoura e atender às normas 
técnicas aplicáveis e o padrão de qualidade de efluentes exigido pelo Conselho 
Nacional de Meio Ambiente. 

 JUSTIFICATIVA:

 A proposta visa reconhecer padrões de qualidade para que os proprietários possam 
construir seu próprio tratamento de esgoto enquanto a rede pública não chega. Após a 
chegada, terão que se interligar à rede para não prejudicar financeiramente a receita 

da concessionária.



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art. 137 – Mobilidade Urbana 

 INSERIR

 Novo § ÚNICO - Os modos de transportes não motorizados são prioritários sobre os 
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo são prioritários sobre o 
transporte individual motorizado; 

 JUSTIFICATIVA:

 É o item II do art. 6o da Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana, 12.587 de 
2012. Tem ficar bastante clara esta prioridade dentro do PDN.



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art. 138 – Plano Municipal de Mobilidade Urbana 

 INSERIR

 Novo INCISO - a proibição de ampliação de faixas de rolagens em eixos 
estruturantes ainda desprovidos de acessibilidade ao pedestre e 
ciclovias/ciclofaixas.

 JUSTIFICATIVA:

 Se pedestre e bicicletas são prioritários, não faz sentido ampliar faixas de veículos 
poluidores enquanto a prioridade não for atendida.



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art. 138 – Plano Municipal de Mobilidade Urbana 

 INSERIR

 Novo INCISO – a limitação da velocidade máxima das vias urbanas a 50km/h.

 JUSTIFICATIVA:

 Recomendação da OMS num país onde mais gente morre vítima de acidente de trânsito do que por armas de 
fogo e onde 50% dos leitos do SUS são ocupados por vítimas de acidente de trânsito. Uma verdadeira 

pandemia.



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art. 138 – Plano Municipal de Mobilidade Urbana 

 INSERIR

 Novo INCISO - a substituição gradativa da frota de transporte público rodoviário 
movida a combustíveis fósseis por veículos elétricos até 2030, sendo vedada a 
circulação de ônibus movidos a combustíveis fósseis nos eixos estruturantes a partir de 
31 de dezembro de 2025. 

 JUSTIFICATIVA:

 Os ônibus são responsáveis por 85 mil toneladas de carbono todos os anos e prejudicam a qualidade do ar, 
principalmente para os pedestres e ciclistas. Proposta alinhada com a diretriz de se adequar às mudanças 

climáticas.



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art. 138 – Plano Municipal de Mobilidade Urbana 

 INSERIR

 Novo INCISO – otimizar a prestação do serviço de transporte público com concessões 
públicas suplementares que adotem novas tecnologias, inclusive por aplicativos, e/ou 
veículos com menor capacidade para substituir as linhas deficitárias. 

 JUSTIFICATIVA:

 As linhas de ônibus deficitárias oneram tanto a Prefeitura com os prestadores de serviços, mas sobretudo aos 
usuários que pagam uma tarifa mais cara. Hoje, a utilização de aplicativos e/ou veículos de menor capacidade 

pode trazer viabilidade financeira pra essas linhas com menor demanda, beneficiando a todos.



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art. 141 – Mobilidade do Pedestre

 EMENDAR

 II – reconhecimento do espaço público  da calçada como bem comum; 

 JUSTIFICATIVA:

 O principal meio de deslocamento do pedestre é a calçada. E o pedestre por ser o pária no 
sistema de mobilidade e nunca ter sido valorizado, mudou isto com a Lei Federal 12.578 da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana. A estatística nacional é de 36% de deslocamentos 
a pé, 29% de deslocamento por transporte coletivo e 27% por automóvel, mas todos terão 

que fazer algum percurso a pé quando descem do ônibus ou estacionam o carro. 



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art. 146 – Saneamento Ambiental

 Estimular projetos de integração do sistema de drenagem pluvial à 
urbanização/canalização de margens de corpos hídricos, inclusive reservatórios de 
detenção, quando as funções ambientais listadas no Art. 2º do Código Florestal 
estiverem profundamente prejudicadas desde data anterior à 21 de junho de 2007. 

 JUSTIFICATIVA:

 Porque Tirol pode ter o canal do baldo e a cidade da criança e a legislação não 
permite que comunidades como Japão, África e Passo da Pátria possam receber 

infraestrutura em seus corpos dágua historicamente degradados? A idéia é aplicar 
somente aos consolidados até 2007 para não estimular novas degradações.





TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art. 147 – Concessionária de Água

 Parag. Novo. A concessionaria de abastecimento de água deverá apresentar em até 
180 dias um plano de metas anuais para reduzir em 80% o desperdício de água no 
município na distribuição no prazo de até 10 anos. 

 JUSTIFICATIVA:

 É inadmissível que uma capital que está cogitando buscar água na bacia do rio 
Maxaranguape, a mais de 30km, desperdice 54,78% da água tratada no processo 

de distribuição. Precisamos estabelecer metas. 



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art. Novo após 147 – Concessionária de Água

 O não cumprimento do disposto no artigo anterior (art. 147) acarreta pena de 
multas anuais de 5% do faturamento anual das concessionárias no âmbito do 
município, destinados ao FMSB, aplicáveis à não elaboração do plano ou o 
descumprimento de suas metas. 

 JUSTIFICATIVA:

 Tem que haver uma multa se eles não cumprirem. 

 Água é vida!



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS
 Art.NOVO A SEMURB fiscalizará a cada 3 (três) meses, de forma supletiva ao órgão 
licenciador, eventuais operações de recarga artificial do aquífero subterrâneo no 
município de Natal visando garantir a proteção do manancial subterrâneo utilizado 
no abastecimento hídrico de Natal, nos termos das Resoluções 153/2013 do 
Conselho Nacional de Recurso Hídricos e 396/2008 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente para garantir a qualidade do aquífero.

 JUSTIFICATIVA:

  Righetto & Dias (2016) apontaram risco de sobrecarga da bacia do Pitimbu quando as fossas forem desligadas. 
É muito provável que a melhor solução técnica recarga artificial do aquífero através dos efluentes domésticos 
tratados na ETE Guarapes. Considerando o risco de contaminação do aquífero e o consequente comprometimento 
da segurança hídrica do município, sugere-se que o município de Natal também atue supletivamente na 
fiscalização da operação de recarga artificial para garantir o atendimento das resoluções do CNRH e CONAMA. 

 Righetto, AM & Dias, DF. 2016. BALANÇO HÍDRICO DO SISTEMA AQUIFERO BARREIRAS NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO PITIMBU-RN. Águas Subterrâneas (2016) 30(3):394410 < Disponível em 
https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/download/28620/18579 > 



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art.NOVO Após a interligação à rede pública de esgotamento sanitário vindouro, os 
proprietários de fossas sépticas pré-existentes deverão comprovar à SEMURB/NATAL 
o esgotamento completo das fossas desativadas até 60 (sessenta) dias, sob pena de 
multa de 02 (dois) Salários Mínimos em caso de descumprimento. 

 JUSTIFICATIVA:

 Há evidências científicas (Varnier, 2007)  comprobatórias que, mesmo após sua desativação, a carga orgânica das 
fossas negras ainda pode contaminar as águas subterrâneas por muito tempo com nitrato. Para mitigar esse 
impacto ambiental, propõe-se obrigar que os proprietários realizem esgotamento das fossas com caminhões 
tanque para cessar o processo de contaminação do aquífero e acelerar a recuperação natural de sua qualidade. 

 Varnier, Claudia Luciana. Avaliação da contaminação de uma fossa negra desativada na zona não saturada do 
aqüífero Adamantina em Urânia (SP). Tese de Doutorado da USP, 2007. < Disponível em 
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/44/44133/tde-29062007-095438/publico/CLV.pdf >
Thiago, libera a multa!



TÍTULO III-SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

 Art. 188 – Sistema de Informações Urbanas e Ambientais

 Parág. Novo. A Prefeitura de Natal deverá disponibilizar à coletividade aplicativo 
online, no prazo máximo de 12 (doze) meses, para recebimento de denúncias de 
infrações urbanísticas e de trânsito comprovadas por imagens com objetivo de instruir 
processos administrativos de fiscalização.

 JUSTIFICATIVA:

 Também é responsabilidade da coletividade defender e preservar o meio ambiente urbano. Há 
infrações de trânsito, urbanísticas e ambientais (e até eleitorais) que já estão sendo denunciadas 

por aplicativos com provas por imagens. É coisa simples, o IMD pode fazer aprimorando o 
FalaNatal, app da ouvidoria da Prefeitura feito por eles.

 Ex.: APP Capester da Prefeitura de Porto Alegre.



TÍTULO IV - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO PLANEJAMENTO 
URBANO E AMBIENTAL E DOS FUNDOS MUNICIPAIS
 
 Art. 218 – FUNAM

 NOVO ITEM IV no § 2º – Para cumprir as metas 
de arborização estabelecidas por este Plano 
Diretor.

 JUSTIFICATIVA:

 Pela importância da arborização para os espaços urbanos de nossa cidade e para 
nossa qualidade de vida é preciso investir na mesma.



TÍTULO IV - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO PLANEJAMENTO 
URBANO E AMBIENTAL E DOS FUNDOS MUNICIPAIS
 
 Art. 240 – FUNAM

 SUPRIMIR § 7º Nas audiências públicas e nos debates com a participação da 
população, os presidentes ou representantes de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade para se manifestarem em nome da entidade 
deverão apresentar, para ser anexada ao processo, cópia da ata da assembleia 
de sua posse e/ou procuração outorgada pelo presidente ou representante da 
entidade com poderes especiais para tanto. 

 JUSTIFICATIVA:

 Não cabe em plano diretor este tipo de controle burocrático sobre a participação 
da sociedade civil. É forma de cerceamento democrático



TÍTULO IV - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO PLANEJAMENTO 
URBANO E AMBIENTAL E DOS FUNDOS MUNICIPAIS
 
 Art. NOVO - Os questionamentos de estudos, mapas técnicos e levantamentos de 
campo realizados pela Prefeitura, inclusive aqueles publicados neste Plano Diretor, 
deverão ser fundamentados por estudos com a respectiva anotação de 
responsabilidade técnica de profissional habilitado contratado pelo proprietário da 
área questionada e, persistindo a divergência, o CONPLAM atuará como órgão 
arbitral institucional nos termos da Lei 9.307/1996. 

 JUSTIFICATIVA:

  Criar uma instância técnica extrajudicial para dirimir conflitos e evitar judicialização, o que 
atrasa a resolução de conflitos e sobrecarrega a justiça e a procuradoria do município. A 

SEMURB construiu histórico da produção de mapas polêmicos que, por vezes, não 
consideram a legislação vigente. O CONPLAM possui legitimidade ‘deliberativa e 
consultiva’, capacidade técnica e representatividade social para arbitrar o conflito, 

defendendo o interesse coletivo ambiental e respeitando os direitos privados. 



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 

 Artigo NOVO: Após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta 
lei, caso não sejam cumpridas as determinações judiciais para o pleno usufruto da 
propriedade na ZPA1 ou a regulamentação das ZPAs 6,7,8,9 ou 10, onde a 
Prefeitura de Natal é responsável pela restrição do direito de propriedade, ficarão 
proibidas as cobranças de quaisquer impostos – inclusive IPTU e ITIV – incidentes 
sobre os imóveis sob restrições de usufruto

 JUSTIFICATIVA:

 O cidadão natalense não pode continuar pagando imposto e não ter o seus direitos de propriedade 
desrespeitados pela prefeitura. São décadas esperando esgotamento sanitário previsto na Lei 

4.664/95 e/ou a regulamentações das ZPAs de 6 a 10, sendo cobrados irregularmente um imposto 
sobre propriedade sem o devido fato gerador que é o usufruto do direito de propriedade. A 

prefeitura já vem perdendo ações judiciais por estar submetendo seus cidadãos a essa ilegalidade.



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
 Art. 176 Parag. Novo. Deverão ser implementados pavimentos drenantes em vias 
públicas onde houver ocorrência de alagamento recorrente.

 JUSTIFICATIVA:

 Medidas para evitar alagamentos e reduzir o custo de intervenções nas obras de 
drenagem.



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
 Artigo ART. NOVO nas DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS: Será estabelecido um prazo 
de 12 (doze) meses para a atualização do código de obras do município.

 JUSTIFICATIVA:

 É preciso rediscutir urgentemente o código de obras. Não se faz gestão sem prazos 
e metas.



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
 Artigo NOVO nas Disposições Transitórias: Será estabelecido um prazo de 5 (cinco) 
anos para que o município de Natal implemente um Plano de Utilização de Energias 
Renováveis para os prédios públicos da administração direta e indireta.

 JUSTIFICATIVA:

 Os prédios públicos devem dar exemplo de eficiência energética e de energia 
limpa.



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
 Artigo Art. NOVO. (ATOS E DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS) Fica limitado a 15m 
(quinze metros) o gabarito máximo para ZPAs e AEITPs ainda não regulamentadas. 

 JUSTIFICATIVA:

 Tentativa de proteger o patrimônio paisagístico enquanto não se regulamentam as 
ZPAs e AIETPs.



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
 Artigo Art. NOVO. Todas as audiências abertas ao público e reuniões dos Conselhos 
deverão ser transmitidas e disponibilizadas na rede mundial de computadores. 

 JUSTIFICATIVA:

 O Plano Diretor mostrou que a participação digital amplia a massa crítica e produz 
debates públicos de melhor qualidade. É preciso aproveitar esse legado da 

pandemia, inclusive em prol da transparência da gestão.



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
 Art. 20 . As Áreas Especiais são porções do território do município situadas em zonas  adensáveis  
ou  não,  com  destinação  específica  ou  normas  próprias  de  uso  e Revisão do Plano Diretor de 
Natal  Página 11 de 79  ocupação do solo, compreendendo: 

  I – Área Especial Costeira e Estuarina – AECE;  

 (...)

 VIII- Áreas Especiais Portuárias - AEP

 JUSTIFICATIVA:

 A região portuária é de grande importância pro desenvolvimento da região 
metropolitana de Natal. Essa região já possui legislação específica.





TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
 Artigo 23 excluir o “INCISO IV ZPA” das AEITP

 JUSTIFICATIVA:

  Não tem cabimento exigir estudo paisagístico pra construir uma casinha de quarto e 
sala só por estar numa ZPA.



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
 Artigo 136 §NOVO 

Criar um banco de dados únicos para prover a fiscalização uma grande tabela com 
informações de consumo de água, área construída e consumo de água no medidor da 
CAERN

 JUSTIFICATIVA:

Colocar pra identificar poços clandestinos e auxiliar a gestão da bacia, evitando 
rebaixamento de pitimbu e lagoa do jiqui.



TÍTULO I - POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
 Artigo NOVO: O plano de arborização deverá ser realizado em até 18 (dezoito 
meses)

 JUSTIFICATIVA:

 A arborização é fundamental, não podemos aguardar para sempre.



TÍTULO II – SEÇÃO IX
 Artigo ANOVO na seção IX do Titulo II. Será admitida como forma de compensação 
ambiental, respeitada a devida equivalência em custos, inclusive fora dos limites do 
município de Natal, a recomposição de mata nativa localizada nas bacias 
hidrográficas que contribuem direta ou indiretamente para o abastecimento hídrico 
do município.

 JUSTIFICATIVA:

 É mais barato. Evita vazios urbanos. Possui maior interesse ambiental ao preservar 
nascentes que ‘produzem’ água e matas com maior conectividade natural que 

‘produzem’ biodiversidade.



GLOSSÁRIO

 PROPÕE-SE VOLTAR AO CONCEITO DO PLANO DIRETOR VIGENTE: 

 Conservação Ambiental - compreende a proteção, a manutenção, a restauração e a 
recuperação do ambiente natural, garantindo algumas características originais de 
determinado ecossistema, sendo possível à utilização humana sob regime de 
manejo sustentável. 

 JUSTIFICATIVA:

 Alterar o conceito de Conservação a essa altura do campeonato é retroceder nos 
pactos sociais realizados para a regulamentação das ZPAs, pois muda 

completamente a interpretação das Subzonas de Conservação. O conceito da 
legislação ambiental não se aplica a legislação urbanística já consolidada de Natal.



GLOSSÁRIO
 Vegetação de porte arbóreo – Vegetação composta por espécime ou espécimes 
vegetais lenhosos, com diâmetro do caule à altura do peito – DAP superior a 0,05m 
(zero vírgula zero cinco metros). a dez centímetros e mais de cinco metros de altura. 
Em caso de caules ramificados, será considerado árvore o vegetal lenhoso cuja altura 
seja superior a cinco metros e a soma das áreas mensuradas à altura do peito seja 
superior à área de uma circunferência de dez centímetros de diâmetro. 

 JUSTIFICATIVA:

 O Manual Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE e o clássico livro “Terminologia Florestal – Glossário de Termos e 
Expressões florestais” estabelecem pelo menos 5 metros pra definir uma árvre.

 Estudo da UFRN considerou 15 centímetros de DAP. O manual de arborização de Natal considerou 20 a 30 centímetros 
pelo menos. A resolução CONAMA 417/2009 considerou 5 centímetros para árvores ramificadas, que possuem caules 

mais finos.

 A proposta é considerar 10 centímetros de DAP e 5 metros de altura, com uma solução técnica para mensurar as árvores 
ramificadas e garantir sua inclusão no conceito sem descaracterizar o conceito de árvore – confundindo com arbustos. 
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BOA VOTAÇÃO A TODOS


