
Rio Grande do Norte
Desafios & Oportunidades



Desafios Para o Rio Grande do Norte
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Desenvolvimento Econômico

■ RN+COMPETITIVO

□ Equalização da 

competitividade fiscal: QAV e 

PROEDI;

□ Abertura do mercado de gás: 

criação da figura do 

consumidor livre;

□ PPPs: água e saneamento, 

Infovia, geração elétrica e 

parque tecnológico;

□ Concessões

Inclusão Social

■ Reformulação e diversificação do 

Fundo de Combate a Pobreza 

(FECOP): R$ 700 milhões em 4 anos;

■ Educação Técnica e Profissional

Responsabilidade Fiscal

■ Problemas Principais: déficit fiscal, 

dificuldade de liquidez e dívida de 

curto prazo com servidores e 

fornecedores.

■ Estratégia: 1) controle e redução das 

despesas; 2) limite de crescimento 

das despesas; 3) receitas 

extraordinárias; 4) alongamento do 

perfil da dívida e troca dos credores 

(adesão ao PEF)

Integração

■ Consórcios de 
políticas públicas



OPORTUNIDADES NO RN
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Infraestrutura

■ Infraestrutura de logística e 
transportes

■ Parques de Energia Solar

■ Interligação de rede de dados

■ VLT

■ Parque Tecnológico

Turismo

■ Centro de Convenções

■ Complexo cultural Rampa

■ Centro de Turismo

■ Parque das Dunas

■ Parque Estadual da Pipa

■ Parrachos de Maracajaú

Saneamento básico

■ Abastecimento de água

■ Esgotamento sanitário

■ Gestão de resíduos sólidos



Saneamento
Ampliação do Saneamento Básico do Estado do Rio Grande do Norte 

Abertura de Capital da CAERN e PPPs
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Abastecimento de água

1 - Projeto Águas do RN (interligação de

todas as regiões através de adutoras), que

visa a universalização da água no Estado: R$

800 milhões. Iniciando pela adutora de

Apodi a Pau dos Ferros.

2 - PPP de redução de perdas água em

Natal: R$ 200 milhões (valor estimado), ainda

em fase inicial de estudos.

1 bilhão R$
Investimento estimado



Esgotamento sanitário

1 - PPP para operação da ETE do baldo (em

fase de renovação do Contrato de

programa com o município de Natal) R$ 16

milhões (operação 1,5 milhões/mês).

2 - PPP para operação da ETE da Zona Norte

(Jaguaribe): R$ 2 milhões/mês e 25 Milhões

de Engenharia.

3 - PPP para a universalização do

esgotamento na RM de Natal: 1,5 bilhões.
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1,6 bilhões R$
Investimento estimado
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Gestão de resíduos sólidos

O projeto tem como objetivo a regionalização

do tratamento de resíduos sólidos, por meio de

consórcios em sete polos, são eles:

Seridó

Alto Oeste

Assú

Metropolitano

Mato Grande

Agreste

Mossoró

■ Seridó, com 25 municípios;
■ Alto Oeste com 44 municípios;
■ Assú, com 24 municípios; 
■ Metropolitano, com 08 municípios; 
■ Agreste, com 39 municípios;
■ Mato Grande, com 26 municípios e
■ Mossoró. 



Infraestrutura
Plano de expansão da Infraestrutura

do Estado do Rio Grande do Norte
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Modal Rodoviário

O Estado do Rio Grande do Norte conta com 

a seguinte estrutura rodoviária.

■ Aproximadamente 3200 km de rodovias 
estaduais pavimentadas

■ Aproximadamente 1500 km de rodovias 
federais pavimentadas

Dentre os investimentos em construções e

restaurações previstos no plano de expansão

rodoviária do RN, destacam-se:

BR 104

55 milhões US$

BR 110

29 milhões US$

BR 304

540 milhões US$

BR 401

190 milhões US$
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Modal Ferroviário

Transporte de alta capacidade para

escoamento de produção (agrícola, mineral,

industrial) e para passageiros:

■ Reconstrução de aproximadamente 400km 
de linhas existentes (atualmente 
desativadas);

■ Construção de aproximadamente 300km 
de novas linhas; 

■ Ampliação de linhas de trens urbanos e 
construção de linhas VLT para Natal.

Construção

6.7 bilhões R$
Orcamento total estimado

3.9 bilhões R$

Reconstrução

2.8 bilhões R$



Modal Aquaviário

O Rio Grande do Norte conta com a 

seguinte estrutura aquaviária:

■ Porto de Natal (Terminal Marítimo de 

Passageiros)

■ Terminal Portuário de Guamaré

■ Terminal Salineiro de Areia Branca

O plano de expansão envolve a construção de

um Porto Marítimo a ser localizado em Porto do

Mangue ou um novo porto em Natal (margem

esquerda do Rio Potengi). Situação geográfica

favorável, proximidade com África, Europa,

América do Norte, Central e do Sul e possui

grande potencial para suporte à implantação

de indústrias como, por exemplo, para

produção de componentes para energia eólica

offshore

4.1 bilhões R$

Orçamento estimado
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Porto do Mangue



Modal Aeroviário

O Rio Grande do Norte conta com a 
seguinte estrutura aeroviária:

■ Aeroporto Internacional de Natal

■ Aeroporto de Mossoró

■ Aeródromo de Caicó

■ Aeródromo de Pau dos Ferros

O plano de expansão envolve a construção de

um novo aeroporto na cidade de Mossoró ou

reforma e ampliação do aeroporto atual.
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R$ 400 milhões
Orcamento total estimado

Mossoró



Parques de Energia Solar
O Plano de Expansão da Infraestrutura do

Estado prevê também a criação de parques de

produção de energia solar, nas seguintes

cidades:
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Natal

Currais Novos

Areia Branca

Lajes

Macau

Pau dos Ferros

Mossoró

Assú

Caicó

■ Areia Branca
■ Assú
■ Caicó

■ Currais Novos
■ Lajes
■ Macau

■ Mossoró,
■ Natal
■ Pau dos Ferros
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Infovia Potiguar | Projeto Nordeste Conectado

(Integração da Rede de dados  do RN)

Plano de expansão da rede de comunicação

de dados, continuidade das Redes Giga Natal

e Giga Metrópole, parcerias/atendimento a

todos os órgãos públicos.

■ Rede RNP/CHESF;

■ Expansão nas maiores cidades do Estado 
(Mossoró; Caicó) e circunvizinhas;

■ Novas etapas – Atendimento a todas as 
cidades do Estado do Rio Grande do Norte.

30 milhões R$
Investimento estimado

Rede RNP/CHESF

Rede GigaNatal

Trechos novos (implantação pelo projeto)

Expansão futura (não inclusa no projeto)
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Turismo
Oportunidades de concessão para os
equipamentos turísticos do RN.
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Centro de Convenções

O principal centro de convenções do Estado,

está localizado na Via Costeira, em Natal.

Projetado para sediar simpósios, congressos,

seminários, reuniões, eventos artísticos, feiras e

exposições. Posicionado de frente para o mar

e próximo a vários hotéis, bares, restaurantes,

praias, shoppings, ciclovia, dentre outros

atrativos.

Passou por recente obra de ampliação onde

foram investidos mais de R$ 40 milhões de reais.

+23mil m²
Área interna e externa 

12.500 pessoas
Capacidade de público
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Parrachos de Maracajaú

Os Parrachos de Maracajaú estão inseridos na

Área de Proteção Ambiental dos Recifes de

Corais, localizado no município de

Maxaranguape, há 60 quilômetros de Natal.

São barreiras de coral a sete quilômetros da

praia de Maracajaú que formam piscinas

naturais onde o mar é o mais cristalino e

adequado ao mergulho. Recebem milhares de

turistas do mundo inteiro e é conhecido como

o caribe brasileiro.

+320mil pessoas
Visitantes por ano
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Centro Cultural Rampa

A rampa foi uma base para hidroaviões na 2ª

Guerra Mundial. O local foi estrategicamente

escolhido por ser mais próximo a Europa, palco

da fotografia histórica de Getulio Vargas com

Frank Delano Russevelt.

O Governo do RN transformou o equipamento

em um complexo cultural onde teremos museu

para recontar a história da segunda guerra,

com restaurante e local para eventos. Palco

também de um belíssimo por do sol no Rio

Potengi, com deck para passeios de barco.

11.431,5 m²
Área do complexo
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Parque das Dunas

O Parque Estadual Dunas de Natal , também

conhecido como Bosque dos Namorados, é

uma reserva de 1.172 hectares de Mata

Atlântica situada no coração da cidade de

Natal. Possui em sua área mais de 1300

árvores representando 50 espécies nativas

da Mata Atlântica.
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Centro de Turismo

Natural do século 19, funcionou como abrigo,

orfanato e depois como cadeia pública. Hoje

possui 38 lojas, funcionando como Centro de

Artesanato e, semanalmente, o forro com

turista.

Tem capacidade de construção e vista para o

mar em sua área externa e faz parte do centro

histórico de Natal.
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Parque Estadual da Pipa

Ocupando uma área de 290,88 hectares no

município de Tibau do Sul, famoso

mundialmente pelas belezas da Praia de Pipa,

cartão postal potiguar, o Parque Estadual

Mata da Pipa (PEMP) foi criado com o objetivo

de preservar a Mata Atlântica remanescente

na área, dotada de grande relevância

ecológica, além de possibilitar a realização de

pesquisas científicas, incentivar atividades de

educação e turismo ecológico



Outras 
Oportunidades
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Energias (eólica, solar, petróleo & gás) e Fruticultura

23





ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

APL-TIRN

46 EMPRESAS CREDENCIADAS

INCENTIVOS FISCAIS

740 POSTOS DE TRABALHO

2 anos em operação



Governadora do Estado
Maria de Fátima Bezerra 

Vice-Governador do Estado
Antenor Roberto Soares de Medeiros

Informações Gerais:

Endereço:

BR 101 km 0 – Av. Senador Salgado Filho, s/n,

Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59064-901

(Centro Administrativo do Estado)

Horário de funcionamento:

Segunda à Sexta, das 8h às 18h

Homepage:

http://www.rn.gov.br


