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RESUMO 

 

 
O chamado “turismo residencial” veio intensificar a anterior ocupação das zonas 

litorâneas, marcada pelas tradicionais casas de veraneio, o que trouxe consequências 

expressivas para sua configuração espacial e, sobretudo, para o seu valor cênico 

paisagístico. Embora exista o intento de regular a atuação de grupos empreendedores 

através de alguns instrumentos legais no controle do uso e ocupação do solo, e assim 

conter alguns efeitos negativos, as ações do poder público ainda se mostram ineficientes 

na tentativa de acompanhar as implicações na paisagem advindas do acelerado 

crescimento dos setores imobiliário e turístico. Apoiados no discurso do desenvolvimento 

econômico e da geração de renda, gestores públicos findam por privilegiar espaços de 

atração de turistas em detrimento da preservação de atributos físicos importantes do 

cenário natural que contribuem de forma significativa para a qualidade de vida da 

população. O resultado pode ser percebido no uso dos elementos naturais como um dos 

principais componentes na valorização do solo, e na atração imediata de investidores e 

empreendedores. Dessa forma, objetiva-se com este trabalho contribuir para o debate 

sobre a preservação da paisagem – temática ainda pouco aprofundada em face de sua 

relevância no contexto atual – através da indicação de subsídios para a criação de uma 

metodologia de avaliação e proteção das zonas litorâneas que possa vir a auxiliar o poder 

público na criação de novos instrumentos, e melhor prepará-lo no controle da ocupação 

dessas áreas. Para isso, seguiu-se dois caminhos de análise: o método indireto e o método 

direto. O primeiro se alicerça na avaliação de atributos paisagísticos, no qual se toma 

como base os trabalhos de Raquel Tardin (2008) e Eduardo Cuesta, Encarnación Algarra 

e Isabel Pastor (2001). Já o segundo, fundamentado na pesquisa de Letícia e Carlos Hardt 

(2010) e em conceitos da fenomenologia – expressos por Antonio Christofoletti (1985) e 

Yi-Fu Tuan (1983) – considera a perspectiva da população acerca da qualidade do cenário 

natural por ela percebido. Desenvolvida por meio de materiais cartográficos, acervos 

fotográficos e tabelas quantitativas, esta dissertação utilizou como estudo de caso as 

praias de Barra de Tabatinga e Camurupim, situadas no município de Nísia Floresta/RN. 

Apesar de já serem avistados espaços de avançado estágio de degradação paisagística 

nestas localidades, ainda podem ser encontradas áreas de inegável valor cênico, o que 

reforça a urgência na adoção de medidas preservacionistas. A ausência de leis focadas na 

gestão e proteção das singularidades da paisagem, associada à ineficiência do poder 

público em fiscalizar a ocupação do solo nas zonas costeiras, favorecem a ação desmedida 

do imobiliário-turístico, e, por isso, tornam o Estado o maior responsável pelos impactos 

ambientais e paisagísticos nessas áreas – seja pela sua omissão, seja pela sua conivência. 

Destarte, a legislação permeia todo esse processo e se configura como o meio mais eficaz 

na garantia do direito à paisagem às presentes e futuras gerações. Por fim, são também 

apontadas considerações importantes para a construção de uma metodologia, 

especialmente no que tange possibilidades de aperfeiçoamentos e adaptações de sua 

aplicabilidade em cada caso de estudo. 

 

 

Palavras-chave: Paisagem. Imobiliário-turístico. Planejamento urbano. Legislação 

urbanística. Nísia Floresta. 

  



ABSTRACT 

 

 

The so-called "residential tourism" came to intensify the previous occupation of the 

coastal zones, characterized by traditional beach houses, and brought significant 

consequences for their spatial configuration, and especially for its scenic value of the 

landscape. Although there is the intention to regulate the activities of enterprising groups 

by some legal instruments to control the use and occupation of land, and to contain some 

negative effects, the actions of government are still inefficient in trying to follow the 

implications on the landscape from the accelerated growth of the real estate and touristic 

sectors. Supported in the speech of economic development and income generation, public 

managers prioritize areas to attract tourists to the detriment of preserving important 

physical attributes of the natural environment that contribute significantly to the quality 

of life. The result can be noticed in the use of natural elements as one of the major 

components in the land valorization, and in the immediate attraction of investors and 

enterprising. Therefore, the objective of this work is to contribute to the debate on the 

landscape preservation – a little detailed thematic in view of their relevance in the current 

context - by indicating subsidies to the creation of a methodology for the evaluation and 

protection of coastal zones that may assist the government in creating new instruments, 

and better prepare it in control of the occupation of these areas. For such, was followed 

two ways to analysis: the indirect method and the direct method. The first is grounded in 

the evaluation of landscape attributes, which is based on the work of Raquel Tardin (2008) 

and Eduardo Cuesta, Encarnación Algarra and Isabel Pastor (2001). The second, based 

on the research of Leticia and Carlos Hardt (2010) and on the concepts of phenomenology 

- expressed by Antonio Christofoletti (1985) and Yi-Fu Tuan (1983) - considers the 

population perspective on the quality of the natural scenery. Developed through 

cartographic materials, photographic collections and quantitative tables, this dissertation 

utilized as a case study the beaches of Barra de Tabatinga and Camurupim, located in the 

city of Nísia Floresta/RN. Despite already being sighted spaces of advanced stage of 

landscape degradation in these locations, areas of remarkable scenic value can still be 

found, what reinforce the urgency in adopting preservationists actions. The absence of 

laws focused on the management and protection of the landscape singularities associated 

with the inefficiency of the government to invigilate the land occupation in coastal zones, 

encourage the excessive action of the real estate-tourism, and consequently make the 

government the main responsible for the environmental and landscape impacts in these 

areas - by its omission or by their connivance. Therefore, the legislation permeates this 

entire process and constitutes itself as the most effective way to guarantee the right to the 

landscape to present and future generations. Are also pointed some important 

considerations to build a methodology, especially concerning possibilities of 

improvements and adaptations of its applicability in each case. 

 

Key-words: Landscape. Real estate-tourism. Urban planning. Urban legislation. Nísia 

Floresta. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

  

Já impactados anteriormente pelo transbordamento da capital por meio das casas 

de veraneio tradicionais – ocupadas sazonalmente – os municípios litorâneos da Região 

Metropolitana de Natal (RMN) vêm recebendo, a partir da década de 2000, um volume 

maior de empreendimentos que interferem de maneira expressiva na configuração 

espacial das zonas costeiras e principalmente no seu valor cênico-paisagístico. As 

consequências deste processo se refletem principalmente na ocupação desenfreada do 

solo e na apropriação privada dos recursos naturais. 

Esse tipo de turismo, chamado “residencial”1 – o qual requer uma maior estrutura 

de suporte para receber os novos visitantes – resulta no aumento da densidade 

habitacional, principalmente através da implantação de empreendimentos de maior porte, 

em áreas dotadas de notável fragilidade e raridade ambiental, não preparadas para receber 

esse alto número de construções. Esse processo dá início a uma intensa degradação de 

dunas, rios e praias, modificando as feições da paisagem.  

Embora exista a tentativa de regular a atuação de grupos empreendedores através 

de alguns instrumentos legais para controle do uso e ocupação do solo, e assim conter 

alguns efeitos negativos, as ações do poder público ainda se mostram ineficientes na 

tentativa de acompanhar as interferências do acelerado crescimento dos setores 

imobiliário e turístico. Apoiados no discurso de desenvolvimento econômico e geração 

de renda, gestores públicos, findam por privilegiar espaços de atração de turistas em 

detrimento da preservação de atributos físicos importantes do cenário natural, os quais 

contribuem de forma significativa para a qualidade de vida da população. O resultado 

pode ser percebido na valoração exorbitante do solo e da paisagem e a atração imediata 

de investidores (sejam eles nacionais ou estrangeiros). 

Mesmo após a crise de 2008, responsável por diminuir de forma significativa os 

investimentos no setor imobiliário vinculado ao turismo e, consequentemente reduzir o 

número destas construções na região Nordeste, ainda podem ser observados impactos 

                                                             
1 Definição dada por Aledo, Mazón e Mantecón (2007):“Entendemos por turismo residencial a la actividad 

económica que se dedica a la urbanización, construcción y venta de viviendas que conforman El sector 

extrahotelero, cuyos usuarios las utilizan como alojamiento para veranear o residir, de forma permanente o 

semipermanente, fuera de sus lugares de residencia habitual, y que responde a nuevas fórmulas de 

movilidad y residencialidad de las sociedads avanzadas”. (ALEDO; MAZÓN; MANTECÓN, 2007, p. 

188). 
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negativos na paisagem decorrentes da implantação de grandes empreendimentos. Porém, 

essa desaceleração do imobiliário-turístico possibilita uma pausa nesse processo para 

avaliar suas causas e consequências, e melhor planejar o território para uma ocupação 

ordenada das zonas costeiras, com a finalidade de evitar maiores degradações aos 

atributos paisagísticos. 

As paisagens tropicais da Região Nordeste do Brasil, lugares de riquezas e belezas 

naturais cada vez mais escassos pelo mundo, associadas ao seu potencial de uso turístico 

têm incitado a criação de políticas públicas com foco no investimento em infraestrutura, 

que resultaram no redesenho espacial e na reestruturação das metrópoles nordestinas. Em 

busca da inserção nos mercados globais cada vez mais competitivos, governos têm 

adotado um modelo de urbanização centrado no incremento da atividade turística como 

tentativa de alavancar a economia local e de romper com a imagem de “atraso” e pobreza 

atribuída à região. 

Os agentes do setor imobiliário, atraídos pelas facilidades oferecidas pelo poder 

público, enxergam nos novos turistas potenciais compradores. Sua ação sobre o território 

traz uma nova lógica de urbanização para as zonas costeiras, baseada na multiplicação de 

empreendimentos imobiliários e turísticos, fato que estimula a especulação imobiliária e 

a valorização da terra, constituindo um dos grandes responsáveis por mudanças no uso e 

ocupação do solo. 

Cabe aqui precisar as distinções entre o ato de valorar e valorizar, feita por 

Antonio Moraes (2007) – conceituações estas adotadas no transcorrer deste trabalho. 

Segundo ele, valorar significa atribuir valor, mensurar (qualitativa ou quantitativamente), 

sendo o preço a melhor exemplificação disto. Diferente da valorização, a qual constitui a 

realização do valor, sua apropriação material, o ato de atribuir valor de uso a bens 

materiais, tais como os recursos naturais: “[...] o processo de valorização implica no 

estabelecimento de fins e na avaliação de alternativas e meios, logo tem a valoração como 

um de seus momentos constitutivos” (MORAES, 2007, p. 23). 

Nesse contexto reside a maior contradição deste processo. Apesar de as paisagens 

nordestinas constituírem um dos principais atrativos da atividade turística, é justamente 

esta, em parceria com o setor imobiliário, uma das grandes responsáveis pela sua 

degradação. 

Todavia, em que medida o recente aumento na ocupação das zonas costeiras 

modifica a configuração de suas paisagens? Como valorar estes impactos? Como o poder 
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público participa desse processo? Quais atributos devem ser levados em consideração na 

proposição de instrumentos voltados para a proteção do cenário natural? 

Parte-se de pressuposições como: 1) A atual forma de implantação dos 

empreendimentos imobiliário-turísticos – sem grandes restrições legais quanto ao seu 

porte, gabarito ou relação com o entorno – resulta na apropriação dos recursos naturais, 

acarretando graves prejuízos à paisagem, seja pelo simples encobrimento do visual cênico 

ou pela degradação ambiental (destruição de vegetação, dunas, lagoas, etc.); 2) As 

dificuldades de mensurar o valor da paisagem e de avaliar os atributos que a conformam, 

em razão de sua subjetividade, findam por excluir o debate sobre o tema da elaboração 

dos instrumentos legais, fato que favorece a atuação do empreendedor imobiliário, o qual 

se vale desta lacuna na legislação para o uso das qualidades cenográficas naturais, a fim 

de maximizar seus lucros; 3) Interesses políticos, somados à falta de preparo dos técnicos 

que compõem a administração pública, impedem uma adequada gestão e controle do uso 

do solo, muitas vezes alterando os já frágeis instrumentos da legislação urbanística, o que 

facilita a ação de empreendedores na região; 4) A inclusão de novos instrumentos na 

regulamentação de leis urbanísticas e ambientais, verdadeiramente focadas na 

preservação da paisagem, não só asseguram a conservação de um dos principais atrativos 

turísticos do lugar, como também preservam a identidade ambiental e cultural local 

população, essenciais na sadia qualidade de vida de sua população. 

A preservação e conservação ambiental constituem uma das temáticas mais 

discutidas na atualidade, sobre a qual é debatida principalmente a necessidade de 

compatibilização entre o crescente desenvolvimento tecnológico e a proteção dos 

recursos naturais. Dentre estas, merece destaque a importância da paisagem, pouco 

lembrada pelos planejadores que se utilizam da mesma como um dos principais atrativos 

no incremento da atividade turística. 

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho consiste em contribuir para o debate 

sobre a preservação da paisagem – temática ainda pouco aprofundada em face de sua 

relevância no contexto atual – através da indicação de subsídios para a criação de uma 

metodologia de avaliação e proteção da paisagem em áreas litorâneas que possa vir a 

auxiliar o poder público na criação de novos instrumentos de proteção. 

Dentre os objetivos específicos deste trabalho pode-se destacar: 1) Discutir 

referenciais teóricos e empíricos referentes à proteção da paisagem; 2) Indicar diretrizes 

e procedimentos metodológicos de avaliação dos atributos paisagísticos; 3) Aplicar na 

prática a avaliação da qualidade do cenário natural no universo de estudo selecionado. 
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Para tal aplicação, foi definido como universo de estudo deste trabalho o 

município de Nísia Floresta – situado na porção sul da RMN, cerca de 35 km do município 

de Natal – mais precisamente as praias de Barra de Tabatinga e Camurupim (figura 1). 

 

Figura 1 – Município de Nísia 

Floresta com destaque para o recorte 

espacial do universo de estudo. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Editada pela autora. 

 

A escolha das praias de Tabatinga e Camurupim como universo de estudo parte 

inicialmente da experiência pessoal da autora com a área, a qual pôde acompanhar os 

processos de ocupação do solo, e consequente transformação da paisagem no decorrer de 

aproximadamente 15 anos. Também se justifica pelas suas potencialidades paisagísticas 

e pela atuação do imobiliário-turístico nele observado, visto que o mesmo ainda não 

atingiu estágios avançados, se comparado com outras localidades litorâneas do Rio 

Grande do Norte (como, por exemplo, a praia de Pirangí do Sul), podendo ainda ser 

avistadas grandes faixas de terra desocupadas, fato que alerta para a importância de sua 

proteção. 

No primeiro capítulo são expostos os elementos teóricos necessários para a 

realização deste trabalho. São discutidos conceitos sobre paisagem e sua relevância para 

N 

NÍSIA 

FLORESTA 

TABATINGA 

CAMURUPIM 
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a sociedade, a influência do crescimento das atividades turística e imobiliária, e a 

importância de um planejamento urbano verdadeiramente integrado que priorize, de 

forma igualitária, o incremento do turismo e a preservação dos recursos cênico-

paisagísticos. 

O capítulo 2 toma como foco a atuação do poder público na criação e aplicação 

das legislações urbanísticas e ambientais na tentativa de proteger o valor cênico da 

paisagem. É feita inicialmente uma abordagem teórica sobre o tema, e também breves 

apontamentos sobre a forma de tratamento e o grau de importância dados à paisagem nas 

legislações brasileira e espanhola. 

O terceiro capítulo é sistematizado com base nos dados sobre o município, cujo 

objetivo é caracterizar o caso em estudo em seus principais aspectos, que serão de extrema 

relevância para as análises posteriores. São feitas descrições acerca da situação territorial, 

seus atributos ambientais, sistema viário, uso e ocupação do solo, características 

populacionais, dentre outros. 

No capítulo 4 são apresentados os procedimentos metodológicos desenvolvidos 

para as especificidades das zonas litorâneas, objeto de estudo deste trabalho, onde toma 

como base a obra de outros autores, dentre os quais merece destaque os trabalhos de 

Raquel Tardin (2008), Letícia e Carlos Hardt (2010) e Eduardo Cuesta, Encarnación 

Algarra e Isabel Pastor (2001). Os procedimentos adotados neste trabalho enfocam a 

avaliação três atributos: os perceptivos, os biofísicos e antrópicos, e os de planejamento, 

constituindo a aplicação do método indireto. Além dele, também é levado em 

consideração a percepção de moradores e visitantes, compondo assim, o método direto. 

Os capítulos 5 e 6 delineiam a aplicação dos métodos indireto e direto de avaliação 

da paisagem, sendo sua divisão em dois capítulos justificada pelas peculiaridades 

identificadas em cada etapa. Deste modo, inicia-se no quinto capítulo a aplicação do 

método indireto, com a análise dos atributos perceptivos, biofísicos e antrópicos, cujo 

foco se dá a partir da percepção visual da autora. Seu caráter quantitativo expõe um 

procedimento mais objetivo de análise, o qual inclui, além das descrições do ambiente, 

métodos de contagem e cálculos matemáticos. Já no capítulo 6, essencialmente 

qualitativo, são apresentados os aspectos concernentes à legislação urbanística e 

ambiental relevantes ao desenvolvimento deste trabalho, finalizando assim o método 

indireto. Junto a este é apresentado o método direto, que leva em consideração a opinião 

de moradores e visitantes sobre a qualidade paisagística da área. 



Considerações Iniciais | 24 

 

Por fim, o sétimo capítulo apresenta os resultados finais da avaliação detalhada 

nos capítulos anteriores, juntamente com o zoneamento da qualidade final da paisagem 

analisada. Ademais também são feitas considerações e recomendações quanto à aplicação 

do método, nos quais são indicados subsídios para a criação de uma metodologia de 

avaliação mais objetiva do cenário natural litorâneo. 
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CAPÍTULO 1 – O VALOR CÊNICO-PAISAGÍSTICO E A 

INFLUÊNCIA HUMANA 

 

 

O crescimento desordenado das cidades, associado a um modelo de planejamento 

incapaz de acompanhar a velocidade de suas transformações, vêm acentuando o processo 

de degradação ambiental já em curso. O modelo capitalista de desenvolvimento tem se 

mostrado um dos grandes responsáveis por esse quadro de mudanças, ao acirrar a 

competitividade entre mercados que, na tentativa de impulsionar suas economias, buscam 

estratégias de diferenciação espacial capazes de atrair novos investimentos. É sob essa 

nova perspectiva que o setor imobiliário-turístico vem crescendo através, principalmente, 

da exploração das paisagens que passam a constituir uma valiosa alternativa na corrida 

pelos melhores destinos turísticos. 

Desse modo, em prol de um suposto progresso e do bem-estar humano, novos 

padrões de ocupação do solo vêm surgindo, principalmente nas zonas costeiras, dando 

início a um processo destrutivo de ecossistemas únicos, resultando em alterações 

significativas da paisagem, muitas delas irreparáveis. É com essa preocupação que 

pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento têm se debruçado sobre a questão 

da paisagem, na tentativa de melhor compreender sua importância para a sociedade, bem 

como de traçar estratégias mais eficazes para a sua preservação. O objetivo é proteger não 

só a população residente, como também a manutenção da atividade turística, primordial 

para o desenvolvimento econômico do país.  

Neste capítulo é traçado um paralelo entre o crescimento do setor imobiliário-

turístico e suas implicações sobre o cenário natural. Inicialmente são apresentados 

conceitos sobre a temática da paisagem, a partir da visão de autores de diversos campos 

do conhecimento, a fim de construir um referencial explicativo, do qual partirá todo o 

direcionamento teórico e metodológico deste trabalho. A seguir são traçadas 

considerações acerca da atual dinâmica global, com destaque para o crescimento dos 

setores imobiliário e turístico, que, juntos influenciam de maneira significativa na 

transformação de atributos paisagísticos singulares. 
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1.1 PAISAGEM: A COMPLEXA CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO 

 

A noção de paisagem tem constituído algumas ambiguidades no campo da 

geografia, sendo sua definição uma preocupação recorrente ao longo da história. Sua 

notável capacidade de apresentar diferentes sentidos e de transitar pelos mais diversos 

campos do conhecimento reforçam a complexidade e subjetividade de um tema que 

merece ser aprofundado.  

Carlos Reboratti (2010) assim explicita sobre a paisagem: 

 

[…] esta pode ser considerada, entre outras coisas, como um entorno 

para a vida, um patrimônio ligado à memória da sociedade, um recurso 

turístico (algumas características dos recursos naturais o situam como 
tal, com bastante razão) um fator de identificação simbólica, um método 

de organizar e categorizar os elementos do espaço, um veículo de 

expressão para e ideologias ou uma representação fiel da realidade. Tal 

é a notável capacidade dessa simples palavra significar para muitas, 
muitas coisas diferentes2 (REBORATTI, 2010, p. 16). 

 

Sua compreensão é geralmente associada a sensações e recordações individuais, 

constituindo por vezes algo abstrato, intuitivo. Todas essas relações que abarcam os laços 

afetivos entre ser humano e meio ambiente são estudadas pelo ramo da Topofilia. 

Segundo Yi-fu Tuan (1980, p. 107) o meio ambiente é o veículo de acontecimentos 

emocionalmente fortes, sendo muitas vezes percebido como um símbolo. O autor toma 

como foco a resposta do homem ao meio ambiente, o prazer visual do instantâneo ou até 

mesmo o deleite tátil ao sentir o ar, a água ou a terra. A topofilia representa o despertar 

profundo para a beleza ambiental que acontece em uma revelação inesperada, unindo 

homem e natureza. 

 

As mais intensas experiências estéticas da natureza possivelmente nos 
apanham de surpresa. A beleza é sentida, como o contato repentino com 

um aspecto da realidade até então desconhecido; é a antítese do gosto 

desenvolvido por certas paisagens ou o sentimento afetivo por lugares 
que se conhece bem (TUAN, 1980, p. 108). 

 

                                                             
2 Texto original: “[…] éste puede ser considerado, entre otras cosas, como un entorno para la vida, un 

patrimonio ligado a la memoria de la sociedad, un recurso turístico (algunas caracterización de los recursos 

naturales lo ubican como tal, con bastante razón), un factor de identificación simbólica, un método de 

organizar y categorizar los elementos del espacio, un vehículo de expresión para sentimientos o ideologías 

o una representación fiel de la realidad. Tal es la notable capacidad de esa simple palabra para significar, 

para muchos, muchas cosas diferentes” (REBORATTI, 2010, p. 16). 
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 A topofilia também revela o apego das pessoas e suas vidas emocionais a um 

determinado ambiente – seja seu lar ou meio de ganhar a vida –, muitas vezes assimilando 

a consciência do passado ao amor pelo lugar. Nesse sentido, o sentimento de afeição e 

pertença necessita de um espaço limitado aos sentidos do observador, o que reforça o 

caráter pessoal da experiência de contemplação da paisagem. 

 Diante disso, Tuan (1980, p. 118) atenta para o rápido processo de 

desenvolvimento das sociedades no qual, quanto mais alto o nível de complexidade 

alcançado pelas mesmas, mais as pessoas voltam a apreciar a relativa simplicidade da 

natureza. Fato este que pode explicar, em parte, a popularidade das áreas de praia que 

vêm, ao longo do último século, representando sinônimo de saúde e prazer: “O meio 

ambiente pode não ser a causa indireta da topofilia, mas fornece o estímulo sensorial que, 

ao agir como imagem percebida, dá forma às nossas alegrias e ideais” (TUAN, 1980, p. 

129). 

Historicamente, geógrafos e ecologistas tem se debruçado sobre as questões 

referentes à paisagem no intuito de melhor entender os processos que resultam na sua 

formação e impactos. Sobre isso, Richard Formam e Michel Godron (1986, p. 7) destacam 

o campo da Ecologia da Paisagem, a qual tem suas bases historicamente formadas na 

geografia e na biologia, e por ser definida por Carl Troll (apud FORMAM e GODRON, 

1986, p. 7) como sendo “[…] o estudo das relações físico-biológicas tanto na vertical 

(dentro de uma unidade espacial) como na horizontal (entre unidades espaciais)”3. Para 

Formam e Godron (1986, p. 11) a Ecologia da paisagem tem suas bases em três 

características básicas: estrutura, que trata da relação espacial entre os distintos 

ecossistemas (como tamanho, forma, quantidade, tipo e configuração), função, a qual se 

refere à interação entre elementos espaciais, tais como fluxos de energia, materiais e 

espécies), e transformação, que estuda as alterações na estrutura e função do mosaico 

ecológico ao longo do tempo. 

Para estes autores paisagem pode ser definida como “[...] uma fração heterogênea 

de terra composta por um conjunto de ecossistemas que interagem e se repetem de forma 

similar por toda parte” 4 (FORMAM e GODRON, 1986, p. 11). Entretanto, eles também 

                                                             
3 Texto original: “The pioneer landscape ecologist, C. Troll (1950, 1968, 1971), define landscape ecology 

as the study of the physic-biological relationships to the both vertical (within a spatial units) and horizontal 

(between spatial units)” (FORMAM e GODRON, 1986, p. 7). 
4 Texto original: “We now can define landscape as a heterogeneous land area composed of a cluster of 

interacting ecosystems that is repeated in a similar form throughout” (FORMAM e GODRON, 1986, p. 

11). 



Capítulo 1 – O Valor Cênico-paisagístico e a Influência Humana | 28 

 

alertam para o fato de que alguns conceitos – principalmente aqueles referentes às 

relações físico-biológicas entre plantas, animais, ar, água e solo – têm, ao longo do tempo, 

originado novos questionamentos, fazendo-se necessária, portanto, a busca por soluções 

em outros campos do conhecimento. 

A partir da década de 1970, como afirmam José Rodriguez, Edson Silva e 

Agostinho Cavalcanti (2007, p. 20), surgiu a necessidade de integrar duas correntes 

(geográfica e ecológica) no aprofundamento do estudo da paisagem. A chamada 

Geoecologia da paisagem nasce com o objetivo de aprofundar os métodos de análise da 

paisagem e estabelecer novos critérios, mais sólidos e coerentes para um melhor 

planejamento e gestão ambiental e territorial (RODRIGUEZ, SILVA e CAVALCANTI, 

2007, p. 23). 

Ainda segundo estes autores, o funcionamento da paisagem é um processo de 

intercâmbio de substâncias e de energia, e depende tanto da interação entre os 

componentes da própria paisagem, como desta com seu exterior. Qualquer perturbação 

deste sistema caracterizaria um processo de degradação: “A degradação geoecológica 

define-se como a perda de atributos e propriedades sistêmicas que garantem o 

cumprimento das funções geoecológicas e a atividade dos mecanismos de 

autorregulação” (RODRIGUEZ, SILVA e CAVALCANTI, 2007, p. 137). 

 Contudo, seria demasiadamente simples limitar o conceito de paisagem aos seus 

atributos geoecológicos. Acerca do seu valor estético Flávio Silveira (2009, p. 78) lembra 

que as paisagens proporcionam vínculos simbólico-afetivos os quais favorecem diversas 

formas de sociabilidade, dentre as quais estão as atividades lúdicas e de contemplação 

que possibilitam experienciar esteticamente as relações com o lugar. Como destaca 

Ulpiano Meneses (2002, p. 32) “A paisagem, portanto, deve ser considerada como objeto 

de apropriação estética, sensorial”. 

Levando em consideração a importância da contemplação na construção de laços 

afetivos entre o observador e o lugar, merece destaque as definições acerca da percepção 

visual, a partir da qual Milton Santos (2002, P. 103) conceitua a paisagem como sendo 

“[...] apenas a porção da configuração territorial que é possível abarcar com a visão”, 

ponto de vista corroborado por Marcos Saquet (2010, p. 142) sobre a qual afirma: “O 

território é um espaço natural, social e historicamente organizado e produzido, e a 

paisagem é o nível visível e percebido deste processo”. 

A dimensão visual, inerente ao conceito de paisagem, desperta para a importância 

de mais um elemento fundamental: o observador, sobre o qual ressalta Meneses (2002, p. 
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32), “Não há paisagem sem um observador. A percepção visual é, desta forma, uma 

condição fundamental para a existência cultural da paisagem”. 

Para Maria Bombín et al (1991, p. 11) vale salientar também o aspecto da 

interpretação, o qual faz referência à análise psicológica realizada pelo observador e o 

significado da cena que vê, não se limitando apenas à percepção e a intuição: “A 

percepção da paisagem se faz na mente do homem, ali se forma a imagem da paisagem 

através de todos os seus sentidos [...] o que se traduz em uma interpretação pessoal do 

conjunto de relações de causa e efeito do entorno”5. Assim, paisagem deixa de ser simples 

realidade física e passa a representar também relação entre a atividade humana, o 

imaginário pessoal e o seu entorno natural (NOGUÉ, 2007, p. 181). 

Logo, a paisagem também se faz manifestação cultural, visto que no momento do 

ato cognitivo da interpretação, ela constitui experiência íntima de cada observador, 

fundamentando o que Santos (2002, p. 104) define como “espaço humano em 

perspectiva”.  Ela representa as relações sociais que a sociedade cria em cada estágio de 

seu desenvolvimento, sendo, portanto, responsável por estabelecer singularidades 

culturais e identitárias entre as diversas populações humanas em seus lugares de pertença.  

 

A sociedade produz seu próprio mundo de relações a partir de uma base 

material, um modo que se vai desenvolvendo e criando à medida que se 

aprofundam as relações da sociedade com a natureza. Esta, aos poucos, 
deixa de ser natural, primitiva e desconhecida para se transformar em 

algo humano. A paisagem ganha novas cores e matizas, novos 

elementos e é reproduzida de acordo com as necessidades humanas. 

Esse intenso e incansável processo de produção e reprodução humanos 
se materializa concretamente no espaço geográfico, e é apreendido na 

paisagem através de uma série de elementos: construções, vias de 

comunicação, cheios e vazios, etc. Portanto, percebidos e apreendidos 
em sua manifestação formal: a paisagem (CARLOS, 2009, p. 39). 

 

A paisagem significa uma mistura do real e do imaginário, sendo resultado do 

desejo do homem de criar uma paisagem ideal, na qual reconheça sua história e seus 

traços culturais, e projete suas expectativas do futuro (SAQUET, 2010, p. 145). 

Para Santos (2002), a paisagem é ‘transtemporal”, e suas formas, criadas em 

momentos históricos diferentes, configuram uma obra conjunta da natureza e da ação 

humana que resulta na modificação do espaço no qual o homem deixa suas marcas. Nesse 

                                                             
5 Texto original: “La percepción del paisaje se lleva a cabo en la mente del hombre, allí forma la imagen 

del paisaje a través de todos sus sentidos [...] lo que se traduce en una interpretación personal del conjunto 

de relaciones causa efecto del entorno” (BOMBÍN et al, 1991, p. 11). 
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contexto, ela se estabelece como marco da identidade de um povo, constituindo assim, 

materialidade visual através da qual o homem estabelece conexão com o passado 

(NOGUÉ, 2007).  

Lugar da ação histórica, ela acumula projetos políticos e sociais que permanecem 

por gerações, se transformando em herança geográfica e cultural de uma nação: “Ela seria 

desta forma, o cenário em que os atores sociais atuam e interagem, uma vez que certos 

eventos marcantes como as guerras, revoluções, congraçamentos e rituais de todas as 

ordens teriam lugar em seu corpo” (SILVEIRA, 2009, p. 76). Kevin Lynch (2006) 

também enfatiza a relação intrínseca entre o despertar da memória e a vivência humana 

com seu entorno: 

 

A cada instante, há mais do que o olho pode ver, mais do que o ouvido 

pode perceber, um cenário ou uma paisagem esperando para serem 
explorados. Nada é vivenciado em si mesmo, mas sempre em relação 

aos seus arredores, às sequências de elementos que a ele conduzem, à 

lembrança de experiências passadas (LYNCH, 2006, p.1). 

 

Sobre isso, Marcos Saquet (2010, p. 140) relaciona paisagem e espaço ao afirmar 

que ambos formam um “par dialético”, estabelecendo uma relação de “aparência-

essência”. Para o autor, a paisagem é uma parte da configuração territorial, é aquela que 

representa materialmente diferentes momentos da sociedade. 

A paisagem se faz expressão concreta de ordem e caos inerentes ao processo de 

produção do espaço urbano. Contrariando sua aparência estática, ela revela todo o 

dinamismo e contradição das relações sociais, na qual o ritmo de suas mudanças 

acompanha o ritmo do desenrolar das ações da sociedade em cada período de sua história 

(CARLOS, 2009, p. 38). Também estabelece relação íntima com cada estágio do processo 

de trabalho, o qual finda por valorar o cenário natural, transformando-o segundo os 

interesses do processo de reprodução do capital imobiliário. 

Sua relevância passa também pela esfera simbólica. Assume papel fundamental 

na fixação das identidades nacionais, assumindo caráter representativo de seus lugares 

(YÁZIGI, 2002). Dessa forma, desempenham uma função importante ao se tornarem 

verdadeiros referenciais através dos quais grupos se reconhecem e afirmam suas 

identidades: 
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Como sabemos, nossas identidades – em seu caráter mais ou menos 

múltiplo – são sempre configuradas tanto em relação ao nosso passado, 

à nossa memória e imaginação, isto é, à sua dimensão histórica, quanto 
em relação ao nosso presente, ao entorno espacial que vivenciamos, isto 

é, à sua dimensão geográfica (ARAÚJO; HAESBAERTH, 2007, p. 34). 

 

Além de figurar como representante de ideias, sentimentos e visões da sociedade, 

a paisagem constitui o que Nogué (2007, p. 114) chama de “retrato da nação”, uma junção 

entre o território e a memória histórica e social de um lugar. É indiscutível seu papel na 

fixação das identidades nacionais, sempre entendida como uma das maiores expressões 

do caráter nacional. 

 

Cultura e identidade se manifestam na paisagem e esta é resultado de 

ambas [...] a paisagem é, assim, um palimpsesto cujas capas culturais, 

para não mencionar as geológicas, se sobrepõem para transformá-la em 
metáfora visual da nação. Como diriam os teóricos do pós-modernismo, 

a paisagem é um pastiche de múltiplos períodos justapostos, onde o 

visual nos remete à história e onde os indivíduos e a sociedade 

estabelecem uma continuidade com o passado. Através do tempo, a 
paisagem acumula uma série de contribuições públicas que se 

materializam em projetos políticos e processos sociais. Estes, ao serem 

continuados incessantemente por gerações, se transformam na herança 
cultural e na herança geográfica da nação6 (NOGUÉ, 2007, p. 138). 

 

É também nos desdobramentos das atividades cotidianas que a paisagem se faz 

fundamental. Vista como recurso atrativo ela é referência social na aproximação das 

pessoas e nas percepções das relações sociais do dia a dia (SERPA, 2007). Configura 

como cenário para o que Henri Lefebvre (1978) chama de “espetáculo da vida cotidiana”, 

propiciando o desenrolar espontâneo das atividades humanas diárias em seu entorno 

natural, e se contrapondo à individualidade e segregação social crescentes na atualidade. 

Esse processo social, que leva a população residente a se identificar com a 

paisagem, possibilita a aproximação das pessoas com a história do lugar, e gera nestas 

um sentimento de segurança e pertencimento, propiciando as relações sociais e a 

experiência humana em todos os níveis, como destaca Lynch (2006): 

                                                             
6 Texto original: “Cultura y identidad se manifiestan en el paisaje y este es el resultado de ambas [...] El 

paisaje es, así, un palimpsesto cuyas capas culturales, por no mencionar las geológicas, se sobreponen unas 

a otras para transformarlo en metáfora visual de la nación. Como dirán los teóricos del posmodernismo, el 

paisaje es un pastiche de múltiples períodos yuxtapuestos donde lo visual nos remite a lo histórico e donde 

los individuos y la sociedad establecen una continuidad con el pasado. A través del tiempo, el paisaje 

acumula una serie de contribuciones públicas que se materializan en proyectos políticos y procesos sociales. 

Éstos, al ser continuados incesantemente por generaciones, se transforman en la herencia cultural y la 

herencia geográfica de la nación” (NOGUÉ, 2007, p. 138). 
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Uma boa imagem ambiental oferece ao seu possuidor um importante 

sentimento de segurança emocional. Ele pode estabelecer uma relação 

harmoniosa entre ele e o mundo à sua volta. [...] um ambiente 
característico e legível não oferece apenas segurança mas também 

reforça a profundidade e a intensidade potenciais da experiência 

humana. (LYNCH, 2006, p. 5). 

 

A singularidade da paisagem faz parte do cotidiano dos seus habitantes e constitui 

patrimônio cultural de uma localidade, como lembra Paulo Nobre (2001, p. 15): “[...] os 

signos contidos na paisagem são de grande importância no cotidiano das cidades”, e 

posteriormente acrescenta: “[...] a paisagem possui a importante função de alimentar a 

memória social, além de caracterizar o cenário em permanente transformação, em que se 

desenvolve a vida”. 

Desse modo, considerar-se-á para o desenvolvimento deste trabalho a definição 

de paisagem sob três óticas básicas. A primeira delas é a topofilia, centrada no apego 

emocional das pessoas a determinados ambientes, o que pode ser percebido 

principalmente no ponto de vista daqueles que lá moram. Também se faz fundamental o 

entendimento de alguns aspectos estudados no ramo da geoecologia, os quais despertam 

para a importância prática de se aprofundar os métodos de análise da paisagem, 

principalmente através da interação entre seus componentes naturais. E por fim, o valor 

estético das paisagens vem complementar os conceitos anteriores ao tratar da percepção 

visual associada à interpretação de cada observador, que transforma a paisagem também 

em manifestação cultural. 

 

 

1.2 O IMOBILIÁRIO-TURÍSTICO E SUA INTERFERÊNCIA NA PAISAGEM 

 

 Novas dinâmicas globais, notadamente marcadas pelo rápido fluxo de 

informações e capital, têm transformado as relações econômicas e sociais no mundo todo, 

dando origem a novos padrões de competitividade. Nesse contexto, governantes do 

mundo todo têm despertado para a importância de inserção nas redes globais de economia 

e buscado estratégias de diferenciação para este fim. Assim, o turismo tem cada vez mais 

se destacado e se consolidado como atividade de grande lucratividade, sofrendo também 

significativas modificações para se adequar a esse novo cenário. 

Essa intensificação de investimentos nacionais e internacionais vem contribuindo 

para o surgimento e consolidação de novos segmentos de mercado, dentre os quais merece 
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destaque o setor imobiliário-turístico – união entre o mercado imobiliário e a atividade 

turística. Essa articulação vem ampliando as opções de acumulação do capital, refletidas 

principalmente na transformação das zonas litorâneas, as quais passam a abrigar novas 

formas de construções. 

 Vale observar que a atividade turística em si não representa ameaça ao meio 

ambiente e à paisagem se previamente pensada a partir de conceitos preservacionistas. 

Cabe ao poder público seu devido planejamento, objetivando sempre a minimização dos 

impactos negativos face aos positivos. Contudo, o que se pode observar, na busca 

incessante pelo tão almejado “desenvolvimento”, é a inversão de prioridades, na qual as 

políticas passam a ser direcionadas para o mercado em detrimento da população. 

Sendo assim, objetiva-se neste item ampliar a compreensão desses processos, em 

especial dos efeitos decorrentes dos mesmos, sobretudo sobre a paisagem que vem sendo 

uma das principais vítimas das contradições advindas do crescimento do imobiliário-

turístico. 

O desenvolvimento do sistema capitalista trouxe a ferocidade de um mercado que 

domina os negócios e invade a vida privada dos indivíduos, incitando o consumismo 

desenfreado e a crescente necessidade de inserção nas redes globais. Surgem novos 

padrões de competitividade, com vistas na geração de riquezas e empregos, que por sua 

vez, “[...] conduz a uma maior diferenciação e variação espacial, na medida em que 

diferentes parcelas do espaço competem entre si para atraírem investimentos, procurando 

para tanto, se diferenciar uma das outras” (FONSECA, 2005, p. 169). 

Metrópoles do mundo inteiro têm despertado para os novos paradigmas da 

globalização, e passam então a buscar novas estratégias que consigam chamar a atenção 

internacional e redirecionar investimentos (SANCHÉZ, 2010, p. 16). Produzir espaços 

diferenciados capazes de atrair investimentos internacionais tem sido estratégia cada vez 

mais priorizada sobre políticas sociais básicas, fato que intensifica desigualdades sociais.  

Nesse contexto a atividade turística ganha destaque como uma valiosa alternativa 

na corrida desenvolvimentista, dando início a uma fase de acelerada expansão. Como 

ressalta Fonseca (2005), ela representa uma poderosa fonte de riquezas, estimulada não 

somente pelo valor gerado pela exploração das paisagens naturais, mas também pelo 

comércio e pela diversidade de eventos culturais que oferece. 

Ela possibilita a exploração da diferenciação entre os espaços e movimenta um 

poderoso setor da economia capitalista: a indústria do ócio, tratada por Lefebvre (1984) 

como uma poderosa forma de apropriação dos espaços: 
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O capitalismo já não se apoia somente nas empresas e no mercado, mas 

sobre o espaço. Há também o ócio. Com a indústria do ócio o 

capitalismo tem se apropriado dos espaços antes vazios: o mar, a praia, 
a alta montanha. Tem criado uma indústria nova, uma das mais 

potentes: a indústria do ócio7 (LEFEBVRE, 1984). 

 

A indústria do ócio movimenta atualmente um capital extraordinário e é 

responsável direto pela economia de muitos locais. Trata-se da exploração de recursos 

naturais em prol do entretenimento de um público de poder aquisitivo elevado que busca 

um atrativo diferencial, de lazer, determinando transformações significativas no espaço, 

já que este precisa estar preparado para receber os potenciais consumidores.  

Desse modo, a atividade turística tem cada vez mais se firmado como um dos 

fenômenos econômicos mais expressivos das últimas décadas, sendo inegável seus 

impactos positivos na economia e no desenvolvimento regional, a partir da implantação 

de infraestrutura básica nas localidades atingidas, desde água, luz, saneamento básico e 

malha viária de acesso, além da geração de emprego e renda. Por isso, merece ter seu 

valor reconhecido e seu impedimento não deve existir por razões meramente 

preservacionistas. A própria Constituição Federal Brasileira de 1988 institui sua 

importância ao afirmar que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico” 

(BRASIL, 1988, art. 180). 

Além dos fatores econômicos e financeiros envolvidos, o turismo também tem sua 

importância reconhecida na preservação da cultura local, através da exploração do 

interesse demonstrado pelo turista na história de um lugar, garantindo recursos turísticos 

singulares e lucrativos: “O produto cultural, a partir do momento em que expressa um 

valor econômico em razão da existência da demanda turística, assume todas as formas 

possíveis de um produto de mercado” (BENI, 2006, p. 50). Levar em consideração as 

tradições das comunidades receptoras significa elevar a autoestima de seus membros e 

proporcionar aos turistas experiências autênticas, garantindo a sadia manutenção da 

atividade e os ganhos da produção. 

Entretanto, o turismo vem se modificando rapidamente sob os paradigmas 

modernos, deixando de ser apenas opção de lazer para as elites para tornar-se uma 

                                                             
7 Texto original: El capitalismo ya no se apoya solamente sobre las empresas y el mercado, sino sobre el 

espacio. Hay también el ocio. Con la industria del ocio el capitalismo se ha amparado de los espacios que 

quedaban vacantes: el mar, la playa, la alta montaña. Ha creado una industria nueva, una de las más 

potentes: la industria del ocio. (LEFEBVRE, 1984). 
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atividade cada vez mais massificada. A chamada “indústria do turismo” o tem 

transformado em mercadoria barata e acessível a uma sociedade de consumo em busca 

de novas opções de lazer. Segundo Maria Corrêa, Solange Pimenta e Jorge Arndt (2009, 

p. 34), seu discurso enfatiza o turista como consumidor e como fonte de renda, 

descartando as implicações antropológicas e culturais envolvidas nesse processo. 

Se o principal objetivo do turismo é o espaço e o desenvolvimento de suas 

atividades o transforma em mercadoria, e, consequentemente, fonte geradora de riquezas, 

faz-se essencial o seu uso sustentável e a manutenção de seus recursos naturais e culturais 

para usufruto futuro. 

Para que isso ocorra, a valorização e acumulação de capital vêm deixando de ser 

condicionantes prioritários no sistema econômico mundial.  

As recentes ameaças de esgotamento dos recursos naturais na Terra têm 

despertado para a necessidade de se pensar em novas formas de exploração em longo 

prazo. Assim, o alcance dos benefícios gerados pela atividade turística só se faz possível 

se seu desenvolvimento ocorrer sob princípios conservacionista, os quais pressupõem 

uma convivência harmoniosa entre homem e natureza, permitindo o usufruto dos recursos 

ambientais por gerações futuras. Sobre isto, cabe aqui distinguir os conceitos de 

conservação e preservação, como melhor define Maria de Assunção Franco (2000): 

 

Preservação – também chamado de princípio da não-ação, isto é os 
ecossistemas deverão permanecer intactos pala ação humana e 

representam as áreas de reserva e bancos genéticos de interesse para 

vidas futuras [...]. 

Conservação – [...] pressupõe o usufruto de recursos naturais pelo 
homem na linha de mínimo risco, isto é, sem degradação do meio, e do 

mínimo gasto de energia (FRANCO, 2000, p.36). 

 

 Um dos principais determinantes na escolha dos destinos turísticos refere-se à 

busca pelo exótico, por aquilo que se diferencie do cotidiano do visitante. É cada vez mais 

crescente a procura por viagens que aproximem homem e natureza, com permanência em 

ambientes rústicos onde a atuação humana se mostra discreta, predominando o lazer e a 

contemplação, muitas vezes prevalecendo o valor estético da paisagem. Na atual disputa 

turística, a utilização sustentável dos recursos naturais tem se mostrado vital, na qual saem 

ganhando aqueles que no passado melhor souberam preservar. 
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1.2.1 Novos padrões de ocupação 

 

 A potencialidade dos recursos turísticos das praias do Nordeste brasileiro – 

marcada essencialmente pelo exotismo e singularidade de suas paisagens – aliada ao 

papel desempenhado pelo poder público ao adotar políticas de turismo voltadas 

majoritariamente para a implementação de infraestrutura, deram origem a uma nova fase 

de expansão da atividade turística e sinalizaram um setor em ascensão, atraindo a ação do 

mercado imobiliário. 

Ademais, Maria Aparecida Fonseca (2007) também atenta para outros fatores 

atrativos de grande relevância para o turismo: segurança e hospitalidade. Segundo a 

autora o fato de o Rio Grande do Norte não apresentar grandes problemas de 

criminalidade também atrai a vinda de turistas e investidores, além de possuir um povo 

acolhedor no tratamento com o visitante.  

Apesar dos inegáveis impactos trazidos pelo desenvolvimento da atividade 

turística, ela somente não é responsável pela reestruturação de uma nova dinamicidade na 

economia local. Na busca por ampliar seu poder de inovação e atração, e assim aumentar 

a possibilidade de novos ganhos, os setores turístico e imobiliário, que antes 

apresentavam lógicas distintas de atuação, passam a operar em conjunto, resultando no 

chamado “imobiliário-turístico”, solução rentável para investidores nacionais e 

estrangeiros. 

Deste modo, praias até então ocupadas majoritariamente por pequenas residências 

de veraneio, não só passam a receber um número exorbitante de novas construções, mas 

também de novas tipologias construtivas. São, em sua maioria, condomínios fechados e 

resorts, cujo objetivo deixa de ser em sua essência o desfrute do proprietário e torna-se 

meio de investimento, como ressaltam Maria Fonseca e Kelson Silva (2012, p. 117): 

“Assim, diferentemente do passado recente, cuja aquisição de uma residência secundária 

tinha como finalidade o lazer e o descanso do proprietário e de sua família nos dias atuais 

a residência secundária também se tornou um negócio que pode ser bastante rentável”.  

Os efeitos desse processo podem ser facilmente observados na valorização e 

especulação da terra que passa a atrair classes mais abastadas, caracterizando o mercado 

como agente potencializador de desigualdades (ABRAMO, 2007). Somado à 

sazonalidade adquirida por essas localidades (casas desocupadas na maior parte do ano), 

esse fato dá início ao que Flávio Villaça (2001) chama de “segregação involuntária”:  
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A segregação involuntária ocorreria quando o ‘indivíduo ou uma 

família’ se veem obrigados, pelas mais variadas forças, a morar num 

setor, ou deixar de morar num setor ou bairro da cidade. [...] Na 
verdade, não dois tipos de segregação, mas um só. A segregação é um 

processo dialético, em que a segregação de uns provoca, ao mesmo 

tempo e pelo mesmo processo, a segregação de outros (VILLAÇA, 
2001, p. 147). 

 

Em muitos casos, estas novas formas de uso e ocupação do solo se caracterizam 

pelo grande porte de suas construções, voltadas exclusivamente para uma parcela nobre 

da população, que se apropriam de forma indevida das áreas de praia, impossibilitando o 

acesso às mesmas pela população e contrariando as definições do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro – PNGC (Lei Nº 7.661, de 16 de maio de 1988): 

 

As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, 
sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e 

sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança 

nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica 

(BRASIL, 1988, art. 10). 
 

Os então espaços de lazer da comunidade são transformados em espaços de 

consumo para os visitantes, fragmentando porções do litoral e privatizando as diferentes 

formas de lazer nas áreas de praia (SILVA, 2012).   

Novos padrões de urbanização ocupam o litoral de maneira a gerar impactos de 

maior proporção ao ambiente natural e à cultura local, concentrando riquezas e 

acentuando diferenças sociais. Embora a exploração dos recursos naturais – seja para fins 

de visitação ou construção de imóveis – tenha gerado e continue gerando dividendos 

econômicos, esta vem provocando graves alterações das propriedades físicas do meio 

ambiente, tais como a retirada da cobertura vegetal, poluição das superfícies d’água, 

impermeabilização do solo, dentre outras. Elas não só diminuem a qualidade visual da 

paisagem como trazem também problemas ambientais graves, muitas vezes irreversíveis.  

Vale aqui reforçar a fragilidade dos ecossistemas costeiros que são extremamente 

suscetíveis aos processos de urbanização. Com o crescimento do setor da construção civil, 

o parcelamento do solo tem aumentado significativamente, fato que contribui para a 

degradação destes e, às vezes, para seu total desparecimento, como lembram Ana Fani 

Carlos, Eduardo Yázigi e Rita de Cássia Cruz (1999). Quando passíveis de recuperação, 

o processo de regeneração muitas vezes requer procedimentos demorados e de alto custo, 

sendo, portanto, mais barato e eficiente a adoção de princípios básicos de preservação. 
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No tocante à paisagem, pode-se perceber não só o encobrimento de seus elementos 

naturais pelas novas construções, como também a ação predatória dos mesmos, na 

retirada da vegetação ou alteração de traços significantes da topografia. Os 

empreendimentos imobiliário-turísticos, seja por sua quantidade ou porte, vêm 

desenhando novas formas na paisagem e estabelecendo severos contrastes visuais ao criar 

verdadeiras paisagens das elites. 

Apesar das vantagens adquiridas na exploração da atividade, o turismo vem cada 

vez mais se tornando “vítima das próprias contradições” como afirmam Corrêa, Pimenta 

e Arndt (2009, p.35). Mesmo sendo a paisagem fator de atração fundamental para a vinda 

do turista, e de assim oferecer aos agentes imobiliários ganhos extras na sua produção, 

são justamente estes os maiores responsáveis pela degradação e encobrimento da 

natureza. O uso turístico intenso a curto prazo provoca a médio e longo prazos uma clara 

diminuição da demanda, decorrente da degradação do recurso turístico que atraiu o 

visitante. 

 

Para que um território se conforme como território turístico deve ser 

valorado esteticamente como um território belo. Nos termos da estética 
hegeliana, poderíamos falar neste sentido, do “belo em si”. É por isso 

que um valor supremo da estética “naturalista” do belo natural é o 

virgem ou o selvagem8 (ULATE, 2006, p. 80). 

 

 

1.2.2 Em busca de uma parceria lucrativa 

 

Para Clarice Bastarz e Daniela Biondi (2008) turismo e paisagem possuem uma 

relação complementar e devem ser pensados no intuito de beneficiar-se mutuamente. E 

para que isso ocorra, deve haver um planejamento integrado, constituindo uma parceria 

inteligente e lucrativa tanto do ponto de vista econômico quanto preservacionista. 

Para estabelecer um equilíbrio possível entre o desenvolvimento dos setores 

turístico e imobiliário, e a preservação dos atributos paisagísticos é preciso planejar, 

ordenar as ações do homem sobre o território de maneira a atender seus objetivos sem 

                                                             
8 Texto original: “Para que un territorio natural se conforme como territorio turístico debe ser valorado 

estéticamente como un territorio bello. En términos de estética hegeliana, podríamos hablar en este sentido, 

de lo ‘bello en sí’. Es por esto que un valor supremo de la estética. ‘naturalista’ de lo bello natural es lo 

virgen o salvaje” (ULATE, 2006, p. 80).  
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prejudicar o bem coletivo. Tal ação visa evitar que danos irreparáveis sejam causados ao 

meio ambiente. Sobre isso Marília Ansarah (2001) enfatiza: 

 

O planejamento é fundamental e indispensável para o desenvolvimento 

de um turismo equilibrado, também chamado de turismo sustentável, 
ou seja, aquele que ocorre em harmonia com os recursos naturais, 

culturais e sociais das regiões turísticas receptoras, preservando-os para 

as gerações futuras. [...] ajuda, ainda a evitar danos ambientais e a 
manter a atratividade dos recursos turísticos naturais e culturais. 

(ANSARAH, 2001, p. 67). 

  

 Sendo assim, o turismo sustentável surge como um segmento com altos índices 

de crescimento em todo o mundo, constituindo uma tendência da atualidade. Pode ser 

definido como a atividade que se desenvolve em harmonia com a natureza, visando à 

conservação dos recursos naturais para as gerações futuras: “Entendemos que a proteção 

do meio ambiente e o êxito do desenvolvimento turístico são inseparáveis” (ANSARAH, 

2001, p. 31). 

Além de fonte geradora de riquezas, a atividade turística pode e deve ser 

considerada como uma ferramenta de conservação dos recursos naturais existentes, como 

destaca Antônio Carlos Pinto (1999), ao tratar da função turística da propriedade e sua 

referência ante a preservação e valorização da paisagem: 

 

A propriedade, pública ou privada, rural ou urbana, cumpre sua função 
turística quando, tomada em conjunto ou individualmente, não interfere 

na harmonia e contribui para a preservação e valorização de locais ou 

porção do território que desencadeiam e favorecem o fenômeno 

turístico e o especial interesse de visitação, ante seu grande significado 
histórico, artístico, paisagístico, pitoresco, natural, estético, 

arqueológico, paleontológico, ecológico, científico ou cultural, ou 

traduzam referências à identidade, à ação, e à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade nacional. (PINTO, 1999, p. 122). 

 

 Segundo Beni (2006) todo progresso traz consigo custos sociais inevitáveis, sendo 

inegável o impacto sobre a paisagem advindo da atividade turística. Porém, ela não o faz 

de forma isolada. O que se pretende é que estes efeitos sejam minimizados e mantidos 

dentro de limites aceitáveis, para que não transformem por completo os recursos naturais 

responsáveis pela singularidade do local. John Tribe (2003) alerta para o modelo de 

crescimento econômico rápido adotado pela maioria dos governos que, findam por 

desconsiderar as consequências ambientais desse processo, gerando custos superiores aos 
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benefícios: “[...] alguns economistas ambientais apelam para uma parada ou limitação de 

crescimento econômico” (TRIBE, 2003, p. 374). 

 Para isso, se faz vital a manutenção das características originais de cada região 

através da escolha dos tipos de turismo mais adaptados às características de cada lugar, 

utilizando ao máximo (e de forma sustentável) os recursos naturais e humanos. Ressalta-

se também a diminuição das despesas com infraestrutura – principalmente com expansão 

e manutenção – podendo ser assim partilhadas com empresas turísticas privadas (BENI, 

2005, p. 50). 

 Os benefícios do bom planejamento vão além da simples preservação ambiental. 

Ele deve ter como foco o bem comum, priorizando a proteção de sua população contra as 

consequências da degradação ambiental. O bem-estar da comunidade jamais deve ser 

posto em segundo plano, em nome de um suposto desenvolvimento turístico. Mas ao 

invés disso, projetos públicos e privados, voltados para este setor, tomam por base o 

“turismo/mercadoria”, cujo discurso prioriza o tão buscado desenvolvimento econômico, 

acarretando danos significativos ao cotidiano da população. 

 

A alteração das aspirações dos diferentes grupos sociais e comunitários 

e seus modos peculiares de viver foi drasticamente substituída pela 
imposição de novos padrões comportamentais, ameaçando a 

diversidade cultural e a vida no planeta. Se os resorts simbolizam a 

acumulação e a concentração de capital no setor turístico, as pousadas 

ou os pequenos hotéis podem simbolizar novas imagens de um turismo 
menos concentrador e mais solidário, menos pasteurizado e mais atento 

à diversidade cultural. [...] Além de construir espaços simbólicos, a 

atividade turística tece rede extensa de pequenos negócios que, por sua 
vez, cria sociabilidades as mais diversas (CORRÊA, PIMENTA, 

ARNDT, 2009, p. 36). 

 

Apesar de sua forte hegemonia econômica em alguns lugares, o turismo vem 

concorrendo com as práticas sociais e econômicas mais comuns, pondo a reprodução da 

vida cotidiana em segundo plano em prol da reprodução da geração de riquezas através 

do turismo. Reside aí, um dos maiores desafios do equilíbrio entre o desenvolvimento do 

imobiliário-turístico e a preservação da paisagem: aliar interesses de particulares, gestores 

e intelectuais, com vistas no bem comum. 

 

Viver é sempre mais que simplesmente fazer turismo ou receber 
turistas. E aqui reside talvez a maior de todas as dificuldades 

metodológicas daqueles que se debruçam sobre o entendimento do 

turismo como objeto de investigação ou de intervenção da realidade: 
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apreender o imenso jogo de relações no qual o turismo está inserido 

para, então, compreender o turismo na sua complexidade (CRUZ et al., 

2007, p. 6). 

 

Não há dúvidas ao se afirmar que o turismo crescerá de forma acelerada nos 

próximos anos, fato que a torna uma atividade econômica com alto grau de 

previsibilidade, visto que se relaciona diretamente com a qualidade de vida da população 

– lazer, descanso e ócio. Portanto, são igualmente previsíveis os problemas decorrentes 

desse processo, facilitando a atuação do planejamento (DIAS, 2008, p. 101). 

Para tal, deve-se também prever um intenso trabalho de educação ambiental, de 

forma a direcionar o comportamento humano à prevenção, não só por parte do morador, 

mas também do turista, despertando sua conscientização; e o governo deve ter um papel 

chave, principalmente no financiamento de treinamento adequado aos atores envolvidos 

nesse processo. O ideal é evitar que não sejam repetidos erros do passado, garantindo o 

usufruto dos recursos paisagísticos e ambientais por gerações futuras. Priorizar 

alternativas de manutenção dos recursos naturais já provou dar um retorno maior às 

populações envolvidas e ao país onde se localizam (DIAS, 2008, p. 22). 

Para que sejam, de fato, levados em conta os efeitos positivos e negativos do 

crescimento dos setores imobiliário e turístico estes devem receber novo tratamento, 

devem ser integrados ao planejamento global de cada região. Para isso, a intervenção do 

governo se mostra fundamental na promoção do crescimento equilibrado do turismo, de 

maneira tal que a demanda se expanda em velocidade similar à oferta. Desse modo, faz-

se urgente rever os padrões de urbanização atualmente adotados, a fim de promover uma 

política urbana capaz de traçar estratégias de longo prazo, com vistas a um 

desenvolvimento verdadeiramente planejado. Quando os setores turístico e imobiliário, 

bem como natureza e cultura forem pensados em conjunto, os impactos positivos serão 

imensamente superiores aos negativos (TRIBE, 2003, p. 313). 
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CAPÍTULO 2 – O PODER PÚBLICO NA PROTEÇÃO DA 

PAISAGEM 

 

 

As ditas “cidades-globais” têm sua base no que Olivier Mongin (2009) chama de 

“economia de arquipélago”, ou seja, sistema flutuante, baseado na mobilidade e na 

horizontalidade do poder. Ela rompe com o sistema de organização hierárquica, se 

inserindo num modelo de distribuição em rede, descentralizado e interconectado com 

cidades-globais de todo o mundo.  

Sendo assim, enquanto alguns autores, como os catalães Jordi Borja e Manuel 

Castells, têm disseminado a crença de que a participação estatal é reduzida (BORJA e 

CASTELLS, 1997 apud VAINER, 2011), outros, como João Sette Ferreira (2007) e 

Carlos Vainer (2011) afirmam justamente o contrário, que os Estados Nacionais mantêm 

uma forte atuação nesse modelo neoliberal na disputa pelo poder econômico mundial, de 

forma que a globalização representaria não um recuo, mas uma intensificação da 

participação do Estado, de forma mais qualificada e voltada diretamente aos interesses do 

capital em detrimento dos interesses da sociedade. 

 

O elemento que talvez tenha mais importância é a mudança do papel do 

Estado, que perdeu alguns (mas não todos) dos poderes tradicionais de 

controle da mobilidade do capital (particularmente do financeiro e 
monetário). Por conseguinte, as operações do Estado passaram a ser 

disciplinadas pelo capital monetário e financeiro num grau inaudito. O 

ajuste estrutural e a austeridade fiscal tornaram-se a dominante, e o 

Estado de certo modo viu-se reduzido ao papel de descobrir maneiras 
de criar um clima favorável aos negócios (HARVEY, 2011, p. 94). 

 

Então, sob as regras dessa nova dinâmica, a política passa a ser feita para o 

mercado e não para a população. A preocupação é atrair as empresas globais a exercerem 

sua ação no território nacional e não o atendimento aos quadros sociais mais básicos e 

aos interesses da sociedade como um todo. Como lembra Cilene Gomes (2008), essas 

grandes corporações são reconhecidas como “salvadoras” da economia local, 

representando fonte de modernidade e geração de empregos, e por isso recebem do poder 

público todo o aporte necessário para sua vinda. 

Nesse contexto merece destaque o setor imobiliário visto como grande aposta do 

poder público para o crescimento da economia local. Com vistas na maximização de seus 
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lucros, setores da construção civil por vezes pressionam o poder público, que altera 

instrumentos da legislação urbanística a fim de privilegiar e facilitar sua atuação, 

respaldando a implantação de empreendimentos de grande porte nas áreas litorâneas, 

como explicitam Alexsandro Silva e Angela Ferreira (2012): 

 

A legislação urbanística e ambiental apresentou um papel fundamental 

nessa transformação física da zona de praia, principalmente pela 

alteração das áreas rurais em urbanas (ou de expansão urbana), pela 
maior diversificação de coeficientes de aproveitamento e pelo 

zoneamento especial turístico em alguns pontos da orla marítima. De 

modo geral, pode-se afirmar que as alterações (entre 1997 e 2007) nos 

Planos Diretores dos municípios litorâneos da RMNatal favoreceram, 
entre outras consequências, a penetração de maior potencialidade 

urbana sobre territórios ambientais costeiros, possibilitando a inserção 

legal e formal dos territórios no mapa global dos investimentos 
imobiliários (SILVA; FERREIRA, 2012, p. 148). 

 

Segundo Peter Hall (2009, p. 407), planejadores e gestores da cidade foram, ao 

longo da história, mudando seus conceitos na tentativa de transformar a cidade em uma 

verdadeira “máquina de produzir riquezas”, sobre a qual destaca: “o planejamento deixou 

de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e 

imagináveis. [...] o planejador foi se confundindo cada vez mais com seu tradicional 

adversário, o empreendedor”. Centrados na produção de riquezas, eles acabam por deixar 

de lado conceitos preservacionistas, em prol de um “progresso” desmedido, fato que passa 

a encorajar a ação de empreendedores e construtores ao invés de controlá-la. Rosângela 

Cavallazzi e Sônia D’Oliveira (2002, p. 296) ressaltam ainda que esses novos moldes de 

planejamento trazem consequências expressivas, na medida em que operam “[...] 

transformações urbanas que resultaram no aniquilamento de registros significativos para 

a memória social mudando a feição da paisagem”. 

Instrumentos legais têm tentado frear alguns efeitos negativos desse processo, mas 

de maneira geral, ainda se percebe a fraqueza do poder público em resistir à pressão do 

mercado, sendo por vezes permissivo em alguns instrumentos urbanos. A exemplo disso 

tem-se o Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257, de julho de 2001) e o Plano Diretor de 

Natal (PDN - Lei Complementar nº 082, de 21 de junho de 2007) como elementos 

fundamentais do planejamento urbano através da ordenação e controle do solo, o direito 

a participação popular e a sustentabilidade urbana e ambiental, sendo alguns dos 

responsáveis por tentar frear o crescimento acelerado do setor imobiliário-turístico. 
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Contudo, ao mesmo tempo em que se firmavam tais instrumentos, se acentuaram 

na contramão desse processo, os investimentos públicos em infraestrutura – 

principalmente através do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) – 

valorizando os espaços litorâneos e transformando-os em mercadorias nobres. Segundo 

dados do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), até 2005 tais investimentos totalizaram 

pouco mais de 38 milhões de dólares só no Rio Grande do Norte, advindos tanto do Banco 

Interamericano de desenvolvimento (BID) quanto de investidores locais, como expõe 

Eustógio Dantas (2010). 

Apesar das determinações legais o que se evidencia é a ineficiência do poder 

público em fiscalizar o devido cumprimento das leis que promulga. Cabe ao mesmo não 

apenas criar, como também aplicar, de forma a garantir que o ideal de justiça social seja 

incutido na consciência da população: “A certeza da impunidade faz com que indivíduos 

exerçam suas faculdades em benefício próprio, em detrimento dos interesses da 

coletividade” (CAVALLAZZI e D’OLIVEIRA, 2002, p. 297). 

Vale ainda ressaltar a importância da participação popular prevista pela 

Constituição Federal de 1988. É esta que possibilita o pleno exercício da cidadania na 

busca pela melhoria do bem-estar social. Sobre isso Rosângela Cavallazzi e Sônia 

D’Oliveira (2002, p. 297) descrevem: “[...] frágeis mecanismos de participação dos mais 

diversos segmentos da população na gestão do solo urbano resultam em acentuada 

concentração decisória nas mãos de poucos”, condição esta que finda por excluir os 

detentores das reais necessidades locais, e que reforça a necessidade de intervenção da 

população na tomada de decisões políticas de melhoria do local. 

As implicações deste processo se refletem principalmente na ocupação 

desenfreada do solo e na apropriação privada dos recursos naturais. Como afirmam 

Dantas, Ferreira e Clementino (2010), a busca pelo “progresso e modernização” por parte 

dos gestores públicos, refletida em obras de grande porte, findam por estimular a 

especulação imobiliária e a consequente valorização do solo, fato que acentua ainda mais 

as desigualdades sociais. Os espaços turísticos produzidos privilegiam agentes externos 

e não residentes, como menciona Maria Aparecida Fonseca (2008, p. 623), que acrescenta 

ainda: “a exclusão da população local dos espaços turistificados se manifesta tanto na 

exploração econômica da atividade, quanto no uso dos espaços públicos”. 

Nesse contexto a legislação urbanística permeia todos esses processos e figura 

como instrumento mais eficaz na tentativa de regular a atuação do setor imobiliário e 

assim preservar os interesses da população local. 
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O objetivo não é burocratizar o procedimento para liberação de licenças de 

construção, e sim que se instale no inconsciente de gestores públicos, empreendedores e 

construtores a importância de planejar as construções em termos de proteção da paisagem 

(ROGER, 2007). Tais fatores reforçam a importância da gestão pública dos espaços, e a 

necessidade de mudança das práticas de planejamento e controle ante a atual dinâmica 

econômica, que cada vez mais ameaça recursos singulares das áreas litorâneas. 

 

Eis o desafio para o direito e para a gestão do meio ambiente: impor-se 

como ordenamento lúcido, indispensável, instrumento valioso para que 
o poder público e a coletividade cumpram suas respectivas 

incumbências nos termos da nossa Lei maior e dos alertas da ciência 

moderna (MILARÉ, 2009, p. 791). 

 

 

2.1 O DIREITO À PAISAGEM 

 

 As legislações ambientais e urbanísticas são as responsáveis diretas pela regulação 

das ações de preservação ou degradação da paisagem. Por isso, esta etapa do trabalho 

tenta situar a temática da paisagem na legislação e observar as diferentes formas de 

tratamento e grau de importância a ela dados. O objetivo deste item é fomentar a discussão 

acerca da criação de metodologias e legislações que promovam a gestão e ordenamento 

dos espaços de relevante valor cênico-paisagístico e assim, estabelecer um comparativo 

entre o atual quadro legislativo ambiental brasileiro e o que ainda pode ser feito. 

 Este tópico encontra-se dividido em duas partes, a primeira trata exclusivamente 

da legislação brasileira, partindo da esfera federal, mais abrangente, até a municipal (mais 

precisamente de Nísia Floresta), na qual são destacados instrumentos especificamente 

voltados para a proteção da paisagem. Por fim, é feita uma breve exposição de algumas 

leis da Espanha, as quais tem a preservação da paisagem como tema central, cujo objetivo 

é expor os avanços alcançados pelas comunidades espanholas. 

   

 

2.1.1 A paisagem na legislação brasileira 

 

 Não obstante sua ampla gama de instrumentos na defesa do meio ambiente, o 

conjunto da legislação urbanística e ambiental brasileira ainda se mostra deficiente no 

aprofundamento da questão paisagística. Proteger as áreas naturais de relevante valor 
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cênico representa objetivo constante na maioria das leis ambientais brasileiras, mas 

instrumentos específicos que determinem quais são elas e quais modos de utilização da 

mesma são permitidos ainda são pontos pouco esclarecidos. 

 Iniciando pela esfera federal, tem-se a Constituição Federal de 1988 (CF/88), lei 

maior de nosso Estado, a qual trata em seu art. 215 do princípio do direito à sadia 

qualidade de vida do direito ambiental: “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 às presentes e futuras gerações.” (BRASIL, 1988a, art. 215). 

 Uma vez que a Organização das Nações Unidas (ONU) determina a sadia 

qualidade de vida de uma população, conforme seus níveis de saúde, educação e produto 

interno bruto (PIB), pode-se, portanto, incluir ao primeiro quesito a relevância dos 

recursos naturais, como afirma Paulo Machado (2005): 

 

A saúde dos seres humanos não existe somente numa contraposição a 
não ter doenças diagnosticadas no presente. Leva-se em conta o estado 

dos elementos da natureza – águas, solo, ar, flora, fauna e paisagem – 

para se aquilatar se esses elementos estão em estado de sanidade e de 
seu uso advenha saúde ou doenças e incômodos para os seres humanos 

(MACHADO, 2005, p. 54). 

  

 O art. 225 também aborda o princípio do acesso equitativo aos recursos 

ambientais9, o qual trata o meio ambiente como “bem de uso comum do povo”, ou seja, 

atesta a possibilidade de uso destes recursos, desde que haja razoabilidade, fato apenas 

garantido por instrumentos legislativos específicos. Nesse sentido, apesar de não ser 

citada neste artigo, Machado (2005) lembra a importância da garantia de contemplação 

da paisagem por todos, também como forma de acesso aos bens ambientais. 

 A CF/88 (art. 216, V) também classifica como patrimônio cultural, os sítios de 

valor paisagístico “[...] portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988a, art. 216), no qual 

também são previstas punições para ameaças e danos a esse patrimônio, cabendo não só 

                                                             
9 Segundo a Lei Nº 6938/81 – que Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente – entende-se por 

recurso ambiental: “[...] a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 

territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora” (BRASIL, 1981, Art. 3º). Ou seja, 

os recursos ambientais vão além dos recursos naturais, levando em conta, inclusive, o ecossistema humano. 
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ao poder público, como também a população, as formas de acautelamento e preservação 

dos recursos naturais10.  

 Sobre isso, Machado (2005) também atenta para os princípios ambientais da 

prevenção e reparação, no auxílio à aplicação deste artigo. Segundo o autor, a prevenção 

configura meio mais eficaz e barato de proteger a saúde humana e o meio ambiente; e na 

impossibilidade deste, a reparação surge como instrumento de controle da degradação, 

prevista na CF/88 (art. 225, §3º): “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. O valor 

da paisagem é também citado pela Lei de Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998), que define em seu capítulo V, seção IV, os Crimes contra o 

Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural, dentre os quais merece destaque o art. 63: 

 

Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente 

protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de 

seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, 
religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização 

da autoridade competente ou em desacordo com a concedida (BRASIL, 

1998, art. 63). 

  

É com o pensamento no uso socialmente justo e ambientalmente sustentável do 

solo urbano que a função social da propriedade é prevista na Constituição Federal de 1988 

(art. 170, III). Baseada na ideia de equidade social, ela é consolidada na Lei nº 

10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade que assim determina: 

 

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos 

quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das 

atividades econômicas [...]. (BRASIL, 2001, art. 39). 

 

 Graças a ela algumas proposições puderam ser incorporadas aos Planos 

Diretores municipais, que passam a se utilizar de instrumentos específicos que, apesar de 

focarem na proteção do meio ambiente, contribuem também para a preservação da 

paisagem, tais como as áreas non aedificandi e de controle de gabarito. Contudo, estes 

                                                             
10 Segundo Milaré (2009, p. 119) os recursos naturais representam as condições físicas da terra, da água e 

do ar, sendo, portanto, parte de um conjunto mais amplo que são os recursos ambientais. 
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representam soluções a casos específicos e não se estendem a todos às áreas de fragilidade 

ambiental. 

  Um avanço registrado na tentativa de regulamentar o uso racional dos recursos 

ambientais foi observado na definição das Áreas de Preservação Permanente (APP) 

expressas no Código Florestal (Lei Nº 12.651/2012), na qual merece destaque a citação 

da paisagem: 

 

Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 

facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas; (BRASIL, 2012, art. 3º). 

 

A instituição de APP’s encontra-se intrinsecamente ligada ao bem-estar humano 

das populações e figura como instrumento eficaz na preservação da biodiversidade e 

propagação da qualidade de vida, visto que assegura a preservação dos ecossistemas e, 

consequentemente, da qualidade cênico-paisagística (MILARÉ, 2009).    

Outro passo importante nesse processo, em especial para as áreas litorâneas, é 

representado pela Lei Nº 7.661/1988 que Institui o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC). Conforme seu art. 2º, ele visa a “[...] orientar a utilização nacional dos 

recursos na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua 

população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural” (BRASIL, 

1988b, art. 2º), através do zoneamento de usos e atividades nas áreas costeiras, dando 

prioridade à preservação e conservação dos recursos naturais e dos monumentos que 

integrem o patrimônio natural e paisagístico, dentre outros. 

 Apesar de sua relevância para a proteção do litoral brasileiro, apenas em 2004 o 

Decreto Nº 5.300 veio regulamentar o Plano, trazendo maiores especificações, 

principalmente quanto aos seus instrumentos de aplicação. Assim, parte-se da premissa 

básica de que os empreendimentos ali construídos devem ser compatíveis não só com a 

infraestrutura de saneamento e sistema viário existente, mas também com as 

características ambientais e da paisagem (art. 16). Em seu art. 25 o PNGC propõe a 

elaboração de um Plano de intervenção, baseado nas características naturais de suas áreas. 

Ele segue as seguintes etapas: 
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I - caracterização socioambiental: diagnóstico dos atributos naturais e 

paisagísticos, formas de uso e ocupação existentes, com avaliação das 

principais atividades e potencialidades socioeconômicas; 
II - classificação: análise integrada dos atributos naturais com as 

tendências de uso, de ocupação ou preservação, conduzindo ao 

enquadramento em classes genéricas e à construção de cenários 
compatíveis com o padrão de qualidade da classe a ser alcançada ou 

mantida; 

III - estabelecimento de diretrizes para intervenção: definição do 
conjunto de ações articuladas, elaboradas de forma participativa, a 

partir da construção de cenários prospectivos de uso e ocupação, 

podendo ter caráter normativo, gerencial ou executivo. (BRASIL, 2004, 

art. 25, grifos da autora). 
  

 Ressalvadas as devidas complicações e burocracias existentes para a aplicação 

prática de tais instrumentos, vale aqui sublinhar a importância do  conteúdo do PNGC 

que trouxe avanços no regime jurídico das zonas costeiras, como destaca Machado 

(2005): 

 

O espaço conceituado como ZC – Zona Costeira ficou sujeito a um 
regime especial de autorizações e de Estudo de Impacto como também 

de conservação ambiental, segundo as prioridades estabelecidas na Lei 

7.661/88 e no próprio PNGC. Os Planos Estaduais de gerenciamento 

costeiro não poderão descumprir as normas gerais contidas no PNGC. 
Para os Planos Estaduais trata-se de adaptar as normas gerais às 

peculiaridades regionais e locais (MACHADO, 2005, p. 879). 

  

 Para salvaguardar as peculiaridades paisagísticas contidas em cada localidade 

faz-se vital o estabelecimento de parâmetros de proteção específicos. Para tal os Planos 

Diretores municipais se configuram como instrumentos maiores do planejamento urbano 

local, através da ordenação e controle do solo, o direito a participação popular e a 

sustentabilidade urbana e ambiental. 

No trato da questão ambiental, o Plano Diretor de Nísia Floresta (PDNF) 

determinou a criação de macrozonas e áreas especiais, as quais condicionam o uso e a 

ocupação do solo no município (quadro 1). Dentro de cada uma, o plano prevê zonas com 

definições específicas, dentre as quais ganha ênfase as áreas especiais de interesse 

turístico e de lazer e a área especial de interesse paisagístico (figura 2).   
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Quadro 1 – Resumo das macrozonas e zonas especiais do PD de Nísia Floresta. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

MACOZONEAMENTO ÁREAS ESPECIAIS 

I Zona Urbana I De interesse turístico e de lazer 

II Zona de expansão urbana II De interesse da indústria 

III Zona rural III 
De interesse agrofamiliar e segurança 

alimentar 

 

IV De interesse social 

V De recuperação ambiental e urbana 

VI De interesse histórico e cultural 

VII Adensáveis 

VIII De interesse paisagístico 

IX De interesse habitacional 

X De orla marítima 

Fonte: Plano Diretor de Nísia Floresta, 2007. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

A respeito das macrozonas vale aqui destacar a zona de expansão urbana III, 

que compreende “[...] extensão territorial que vai do limite de Nísia Floresta com 

Parnamirim até o limite com Senador Georgino Avelino, numa profundidade de 1.000 m 

(mil metros), a partir da linha de preamar máxima em direção às dunas” (NÍSIA 

FLORESTA, 2007a, art. 15, §8º). 
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FIGURA 2 - REPRESENTAÇÃO DA ZONA DE EXPANSÃO URBANA E DAS 

ÁREAS ESPECIAIS – AEIT E AEIP, NAS PRAIAS DE TABATINGA E 

CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM)  
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Sua criação representou uma das grandes modificações da revisão do plano em 

2007. Considerar toda a zona costeira municipal – na qual também se sobrepõem as áreas 

especiais de interesse turístico e de lazer e as áreas de interesse paisagístico (figura 2) – 

como zona de expansão urbana, proporciona não só incoerências na aplicação das leis, 

como também acarreta graves prejuízos a uma área cuja fragilidade ambiental e 

capacidade de suporte de infraestrutura se mostram incompatíveis com este quadro. 

No que tange a área especial de interesse turístico e de lazer, o art. 22 traz a 

seguinte determinação: “[...] área prioritária, de potencialidade turística, onde é possível 

o desenvolvimento de planos e programas de interesse turístico, bem como a uso 

econômico da área para dar suporte ao desenvolvimento da atividade turística e de lazer 

da população e dos turistas visitantes” (NISIA FLORESTA, 2007a, art. 22). Nessas 

zonas, glebas com menos de 1.500 m² seguem as mesmas prescrições que as áreas de 

adensamento básico, enquanto que aquelas de área superior poderão atender aos mesmos 

requisitos das zonas adensáveis (art. 24, §2º e §4º). 

Já as áreas de especial interesse paisagístico são previstas no art. 39, que 

apresenta a seguinte definição: “[...] são aquelas que, mesmo passíveis de adensamento, 

visam proteger o valor cênico-paisagístico, assegurar condições de bem estar, garantir a 

qualidade de vida e o equilíbrio climático da cidade” (NISIA FLORESTA, 2007a, art. 

39), e determina que as prescrições que versam sobre sua ordenação devem ser 

especificadas pelo Código Municipal de Meio ambiente. 

Ademais, o plano também apresenta um artigo para o tratamento das áreas de 

falésia (art. 19), onde determina uma faixa de monitoramento especial de 100m (contados 

horizontalmente a partir da borda da falésia), a qual é passível de uso e ocupação, 

excetuando-se os 33 m da faixa non aedificandi. Neste artigo, afirma-se que: “O 

licenciamento das áreas referidas no caput deste artigo ficará condicionada à capacidade 

de suporte da área, demonstrada por estudos geotécnicos, a serem aprovados pelo órgão 

ambiental competente” (NÍSIA FLORESTA, 2007a, art. 19), o que demonstra a o alto 

grau de subjetividade para a definição dos critérios para a avaliação, abrindo 

possibilidades jurídicas para maiores degradações na paisagem. 

Embora a lei apresente em seus objetivos a intencionalidade de preservação, o que 

se observa é uma imprecisão na determinação das prescrições urbanísticas de cada zona 

e o evidente estímulo ao adensamento nas zonas costeiras - notado no incentivo dado à 

produção de segundas residências (art. 38) – que findam por gerar ambiguidades acerca 

das possibilidades de ocupação e, consequentemente, certa permissividade da lei. 



Capítulo 2 – O Poder Público na Proteção da Paisagem | 53 

 

As áreas especiais adensáveis são aquelas destinadas à descentralização 

da ocupação do território municipal com fins de moradia, destacando-

se de forma especial por estimularem a utilização de seus espaços para 
fins de segunda moradia ou de condomínios horizontais com baixa 

densidade de ocupação, com vistas ao estímulo de novas centralidades 

e à dinamização da economia do município, seguindo os preceitos do 

desenvolvimento sustentável (NISIA FLORESTA, 2007a, art. 38). 

 

A área de interesse turístico – a qual prioriza o seu desenvolvimento para o 

incremento da economia local – coincide com as áreas de interesse paisagístico e quase 

todas as ZPAs (com exceção da ZPA III), o que demonstra uma contradição entre os 

objetivos preservacionistas inicialmente apresentados, e gera imprecisões na 

aplicabilidade de suas prescrições urbanísticas (figura 3). 

 Nesse sentido, o Código de Meio Ambiente do Município de Nísia Floresta surgiu 

na tentativa de melhor especificar alguns instrumentos do Plano Diretor, e define as bases 

normativas para o planejamento e gestão da Política Municipal do Meio Ambiente. 

 No tocante à paisagem, o Código apresenta definições e classificações mais 

minuciosas que o PDNF, embora não apresente parâmetros, nem fixe prazos para a 

concretização de ações. No art. 240 (IV, §2º) são previstos estudos de linhas visuais, de 

competência do órgão ambiental, que visam “[...] garantir e proteger a visão cênica e 

paisagística de observadores, a partir de pontos estratégicos de visualização dos recursos 

cênicos e paisagísticos” (NÍSIA FLORESTA, 2007b, art. 240), o que representa um 

pequeno avanço no reconhecimento da importância do acesso visual para a coletividade, 

embora não se aprofunde nos meios para sua consecução. 

O Código também alerta para a importância de se harmonizar as construções com 

o seu entorno paisagístico, no que concerne a sua concepção e desenho, sem, no entanto, 

apresentar sob que parâmetros urbanísticos (área construída ou gabarito, por exemplo) ou 

construtivos. 
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FIGURA 3 - REPRESENTAÇÃO DA ÁREA ESPECIAL DE INTERESSE 

TURÍSTICO (AEIT) E ZONAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZPAS) NAS PRAIAS 

DE TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM)  
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O que se pode concluir a partir de uma breve investigação acerca do tratamento 

da paisagem pela legislação brasileira e local é que, apesar de ser citada em quase todas 

as legislações urbanísticas e ambientais, o valor cênico-paisagístico ainda – embora 

incutido de grande subjetividade – ainda é um conceito pouco aprofundado e levado em 

consideração na elaboração da legislação, fato que dificulta a aplicação prática de ações 

de proteção de espaços de interesse visual.  

 Podem ser encontrados nos Planos Diretores zonas especiais cuja finalidade é a 

proteção do meio ambiente, e que de forma indireta findam por preservar a qualidade 

paisagística, muitas vezes por meio de limitações no gabarito. Entretanto, trata-se de 

medidas pontuais que não se estendem para outras áreas de relevante valor cênico. 

Comumente incluída dentro de expressões como “meio ambiente” e “recursos 

naturais”, a paisagem ainda se faz ausente como tema central dos instrumentos de 

regulação do uso e ocupação do solo. Esta requer tratamento específico, não só para a 

conservação de seus atributos, mas também para garantir seu uso coletivo por meio da 

equidade de acesso (tanto por moradores como por visitantes) e de apreciação.  

 

 

2.1.2 O caso espanhol 

 

 Há mais de uma década a frente do cenário brasileiro, a Espanha registra 

atualmente um avanço expressivo no que tange a legislação de proteção de suas 

paisagens. Com o objetivo voltado exclusivamente para a preservação de seu patrimônio 

paisagístico, algumas leis espanholas trouxeram instrumentos metodológicos específicos 

para seu planejamento, o que incita algumas ponderações.  

 Esta etapa toma como base a Convenção Europeia da Paisagem, criada pelo 

Conselho da Europa com o objetivo de promover a proteção, gestão e ordenamento das 

paisagens europeias, através da cooperação dos Estados membros que a ela aderiram. 

 A Convenção Europeia revela a preocupação em promover uma relação 

equilibrada entre as necessidades sociais, econômicas e do meio ambiente, e parte 

também da premissa de que a paisagem requer maior proteção por também constituir 

recurso favorável à atividade econômica e à geração de empregos. Sendo assim, 

estabelece como objetivos específicos para sua aplicação a integração desta com outras 

leis internacionais e a criação um novo e exclusivo instrumento para a proteção da 

paisagem. 
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 O documento estabelece medidas gerais a serem aplicadas por cada membro em 

harmonia com seus respectivos princípios constitucionais, organizações administrativas, 

além de suas próprias medidas específicas que devem se adequar às características de 

cada região. 

 Assim a Convenção Europeia, em seus artigos 5º e 6º, determina medidas gerais 

e específicas, com as quais cada parte deve se comprometer. De maneira resumida, têm-

se abaixo as medidas gerais exigidas pela Convenção em seu art. 5º: 

a) Reconhecer juridicamente o valor da paisagem; 

b) Definir a plicar políticas de proteção da paisagem; 

c) Estabelecer procedimento para a participação pública; 

d) Integrar a paisagem com as demais políticas que possam ter impactos sobre 

a mesma. 

 Dentre elas, o documento especifica ainda medidas específicas, como explicita 

o art. 6º: 

a) Sensibilização da sociedade acerca do valor da paisagem; 

b) Formação e educação de especialistas em valoração e intervenção na 

paisagem, além de cursos escolares e universitários que tratem da matéria; 

c) Identificação e qualificação das áreas de relevante valor paisagístico; 

d) Definir objetivos de qualidade paisagística para as áreas identificadas; 

e) Aplicar políticas e instrumentos de gestão e ordenamento dessas paisagens. 

 Ademais, a Convenção Europeia da Paisagem também reforça, em seu capítulo 

III, a importância da assistência mútua e do intercâmbio de informações entre seus 

membros, com a finalidade de aprimorar os instrumentos de gestão e ordenamento em 

toda a Europa de maneira igualitária. 

Outro instrumento interessante criado pela Convenção trata do “Premio del 

Paisaje del Consejo de Europa”. Ele constitui uma honraria concedida a autoridades 

que tenham adotado medidas eficazes e duradouras para a proteção, gestão e ordenamento 

de suas paisagens, e que possam servir de exemplo para outros: “A finalidade da 

concessão do Prêmio da Paisagem da Convenção Europeia é incentivar os premiados a 

garantir uma proteção, gestão e/ou ordenação sustentável das paisagens de que trate”11 

(CONSEJO DE EUROPA, 2000, art. 11). 

                                                             
11 Texto original: “La finalidad de la concesión del Premio del Paisaje del Consejo de Europa es animar a 

los premiados a garantizar una protección, gestión y/u ordenación sostenible de los paisajes de que se trate” 

(CONSEJO DE EUROPA, 2000, art. 11). 
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 Diante do exposto, apresentar-se-ão dois casos onde foram desenvolvidas 

legislações específicas para proteção da paisagem, a partir das proposições da Convenção. 

São eles: Catalunha e Galícia. 

 A Catalunha, através da Lei nº 8/2005, acordou sua adesão à Convenção 

Europeia da Paisagem e assim estabeleceu no preâmbulo da referida lei: 

 

A presente lei dispõe sobre a proteção da paisagem e define os 
instrumentos que o Governo utilizará para reconhecer juridicamente 

seus valores e para promover ações para sua conservação e melhora. 

Assim, a presente lei tem por objetivo compatibilizar o 
desenvolvimento econômico e urbanístico com a qualidade de seu 

entorno, atendendo aos valores patrimoniais, culturais e econômicos12 

(CATALUNYA, 2005, preâmbulo). 

 

 Obedecendo aos princípios, objetivos e medidas gerais da Convenção, a Galícia 

estabeleceu instrumentos específicos para a proteção da paisagem na Lei nº 7/2008. São 

eles:  

a) Catálogos da paisagem da Galícia; 

b) Diretrizes da paisagem; 

c) Estudos de impacto e integração da paisagem; 

d) Planos de ação em áreas protegidas. 

Os catálogos constituem documentos nos quais são identificadas e delimitadas as 

principais paisagens da Galícia com suas respectivas caracterizações, incluindo 

inventários com valorações de cada área e diagnósticos dos atuais estados de 

conservação/degradação. Após aprovação dos catálogos por um conselho especialista na 

matéria, são elaboradas as diretrizes da paisagem, definidas pelo art. 10 como sendo 

“[...] as determinações que, baseadas nos catálogos da paisagem, definem e precisam para 

cada unidade da paisagem os objetivos de qualidade paisagística que se pretende 

alcançar”13 (GALICIA, 2008, art. 10). 

 Essas diretrizes devem contemplar medidas e ações específicas para alcançar os 

objetivos pretendidos, descrição dos indicadores de qualidade paisagística para controle 

                                                             
12 Texto original: “La presente ley vela por la protección del paisaje y define los instrumentos de los que el 

Gobierno se dota para reconocer jurídicamente sus valores y para promover actuaciones para su 

conservación y mejora. Así pues, la presente ley tiene por objetivo hacer compatible el desarrollo 

económico y urbanístico con la calidad del entorno, atendiendo a los valores patrimoniales, culturales y 

económicos” (CATALUNYA, 2005, preâmbulo). 
13 Texto original: “Las directrices de paisaje son las determinaciones que basadas en los catálogos del 

paisaje definen y precisan para cada unidad de paisaje los objetivos de calidad paisajística que se pretenden 

alcanzar” (GALICIA, 2008, art. 10). 
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do Estado, além de normas e recomendações para a definição de planos urbanísticos, os 

quais devem se integrar aos objetivos de qualidade da paisagem. Esta etapa também 

depende de aprovação de conselho específico. 

 Na terceira etapa é exigido, juntamente com o estudo de impacto ambiental, o 

estudo de impacto e integração paisagística, “[...] documento específico no qual serão 

avaliados os efeitos e impactos que o projeto possa provocar na paisagem e as medidas 

de integração paisagística propostas por estas entidades”14 (GALICIA, 2008, art. 1115). 

Nesse documento são incluídos os seguidos itens:  

a) Diagnóstico do estado atual da paisagem; 

b) Principais características do projeto; 

c) O impacto previsto do projeto sobre os elementos da paisagem; 

d)  Justificativa de como incorporar ao projeto os objetivos de qualidade 

paisagística; 

e) Critérios e medidas adotados para alcançar a integração paisagística do 

projeto. 

Por fim, também é previsto na Lei Galega a elaboração de planos de ação da 

paisagem em áreas protegidas, que consiste na aplicação de ações precisas no tocante à 

proteção, gestão e ordenamento das zonas classificadas como “áreas de interesse 

paisagístico”, de forma a se ajustar às determinações expressas nas diretrizes da paisagem. 

Além disso, devem também ser propostas medidas para manutenção, recuperação e 

regeneração das paisagens. 

A criação e aplicação de tais instrumentos faz-se com apoio de uma entidade 

chamada Observatório Galego da Paisagem. Além do assessoramento, o Observatório 

é responsável também pela colaboração e coordenação com outras administrações e 

setores da sociedade. Dentre suas funções (enumeradas no art. 13) merecem destaque: 

elaboração dos catálogos de paisagem, realização de estudos e propostas em matéria de 

paisagem, sensibilizar e conscientizar a sociedade acerca da necessidade da preservação 

paisagística, fomentar o intercâmbio de informações e experiências com outros membros. 

                                                             
14 Texto original: “[...] documento específico en el que se evaluarán los efectos e impactos que el proyecto 

pueda provocar en el paisaje y las medidas de integración paisajística propuestas por dichas entidades” 

(GALICIA, 2008, art. 11). 
15 Texto original: “[...] documento específico en el que se evaluarán los efectos e impactos que el proyecto 

pueda provocar en el paisaje y las medidas de integración paisajística propuestas por dichas entidades” 

(GALICIA, 2008, art. 11). 
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 A Catalunha, através da Lei nº 8/2005, segue instrumentos semelhantes, dentre os 

quais vale ressaltar a criação dos catálogos de paisagem e a proposta de diretrizes de 

planejamento. Também se faz presente a criação de um Observatório da paisagem, órgão 

exclusivamente voltado para a gestão e proteção das paisagens, sobre o qual assim dispõe: 

 

A composição do Observatório da Paisagem deve compreender uma 

ampla representação dos diversos agentes que atuam sobre o território 

e a paisagem, ou relacionados com a mesma. Devem estar 
representados os departamentos públicos competentes, entidades locais 

e os setores sociais, profissionais e econômicos16 (CATALUNYA, 

2005, art. 13). 

 

A lei catalã ainda acrescenta dois artigos importantes, que tratam das cartas da 

paisagem e das medidas de sensibilização, educação e apoio. As cartas constituem 

instrumento que visam acordar estratégias entre os diferentes agentes públicos, e entre 

estes e as organizações privadas, na busca por cumprir as ações de gestão e proteção da 

paisagem. Seu conteúdo deve satisfazer as determinações contidas nos catálogos de 

paisagem, e também deve considerar os patrimônios cultural, artístico e natural 

municipais. 

Ainda em seu art. 15, a lei estabelece competências do governo, vitais para a 

correta aplicabilidade dos instrumentos ora citados, devendo o mesmo: 

a) Fomentar a sensibilização – da sociedade e poderes público e privado – para 

o valor da paisagem e a necessidade de incentivar sua proteção; 

b) Promover a inclusão da temática da paisagem nos mais diversos níveis 

educativos, principalmente na formação de especialistas; 

c) Incentivar e apoiar atividades que levem em consideração a preservação dos 

valores paisagísticos por parte de organizações públicas e privadas. 

A partir da extração dos pontos mais relevantes das referidas leis espanholas, 

percebe-se não só a grande valorização dada à preservação da paisagem, como também a 

viabilidade da elaboração de instrumentos específicos para tal. A princípio, vale destacar 

a importância da criação de uma entidade especializada e direcionada exclusivamente 

para a gestão e ordenamento do uso da paisagem, fato que requer investimentos na 

                                                             
16 Texto original: “La composición del Observatorio del Paisaje debe comprender una amplia 

representación de los diversos agentes que actúan sobre el territorio y el paisaje o que están relacionados 

con el mismo. En concreto, deben estar representados los departamentos de la Generalidad concernidos, los 

entes locales y los sectores sociales, profesionales y económicos” (CATALUNYA, 2005, art. 13). 
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formação e educação de profissionais especialistas na matéria, o que ainda pouco se 

conhece no Brasil.  

 Outro fator interessante a ser enfatizado é a proposta de premiação/recompensa 

proposta para as ações voltadas à preservação e que demonstrem sucesso na sua execução. 

Atitudes como esta não só demonstram a capacidade de gestão e ordenamento do poder 

público, como também seu interesse em incitar ações coletivas de preservação que 

contribuam para proteção contínua das paisagens. 

Por fim, faz-se vital destacar que a metodologia apresentada pelas legislações aqui 

expostas mostra-se de possível aplicação e transferência para outras realidades, 

ressalvada, obviamente, a necessidade de se respeitar as peculiaridades físicas, sociais e 

culturais de cada localidade. Apesar de pequenos avanços brasileiros (como o PNGC, por 

exemplo), a legislação espanhola apresenta etapas específicas, as quais discriminam 

claramente as competências de cada ator envolvido, os conteúdos mínimos de cada 

documento, os objetivos e os meios para alcança-los, o que mostra um nível de 

aprofundamento da temática muito superior ao contexto brasileiro, e constituem modelo 

no qual tomar embasamento. 
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CAPÍTULO 3 – PARTICULARIDADES LOCAIS: AS PRAIAS 

DE TABATINGA E CAMURUPIM 

 

 

Neste capítulo são tratados os principais aspectos que caracterizam o universo 

estudado neste trabalho, tais como situação territorial, relevo, clima, principais 

comunidades vegetais, padrões de uso e ocupação do solo, além de características 

populacionais. As descrições aqui feitas têm como finalidade compreender a área em seus 

aspectos mais importantes como introdução fundamental às análises posteriores. 

 

 

3.1 SITUAÇÃO TERRITORIAL 

 

O Rio Grande do Norte, situado no litoral nordeste do Brasil, possui área de 

52.811,05 km², e uma zona costeira rica em diversidade de paisagens e recursos naturais 

de aproximadamente 400 km de extensão. Apresenta condições climáticas e de 

infraestrutura favoráveis ao desenvolvimento da atividade turística, sendo as áreas 

litorâneas as mais procuradas da Região Metropolitana de Natal (RMN).  

Instituída pela Lei Complementar nº 152/1997, a RMN, foi composta inicialmente 

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

e Ceará-Mirim. Atualmente compreende 11 municípios com a incorporação de Nísia 

Floresta, São José de Mipibú, Monte Alegre, Vera Cruz, e mais recentemente, 

Maxaranguape, por meio da lei Complementar Nº 008/2011, a qual altera dispositivos da 

Lei Complementar Nº 392 de 22 de julho de 2009, que dispõe sobre a RMN.  Abrange 

uma área de 2.938,88 km², o equivalente a aproximadamente 5% de todo o estado do Rio 

Grande do Norte, mas já conta atualmente com quase 43% de toda a sua população, o 

qual, segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

já atingiu 1.168.027 habitantes.  

Dentre estes, merece destaque o município de Nísia Floresta, universo de estudo 

aqui definido, limitado ao norte pelo município de Parnamirim, ao sul pelos municípios 

de Arês e Senador Georgino Avelino, a oeste pelo município de São José de Mipibú e a 

leste pelo Oceano Atlântico (figura 4). 
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Figura 4 – Rio Grande do Norte com destaques para a RMN e Nísia Floresta. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), 2005. 

Nota: Editada pela autora. 

 

O município – que abriga as praias de Pirangí do Sul, Búzios, Barra de Tabatinga, 

Camurupim e Barreta – abrange uma área de 307,84 km², o equivalente a 

aproximadamente 11% de toda a RMN, e totaliza 23.784 habitantes, menos de 2% de sua 

população total (tabela 1 e figuras 5 e 6). No entanto, constitui a cidade que registra maior 

percentual de domicílios de uso ocasional da RMN (41.56%) – segundo dados 

apresentados pelo Censo de 2010 do IBGE – sendo ultrapassada em todo o estado apenas 

pelo município de Tibau que totaliza 63.70%. 

 

Tabela 1 – Área e população dos municípios da RMN e RN. 

MUNICÍPIO ÁREA (Km²) POPULAÇÃO 
DENSIDADE 

(Hab/Km²) 

Ceará-Mirim 724,38 68.141 94,07 

Extremoz 139,58 24.569 176,03 

Macaíba 510,77 69.467 136,01 

Maxaranguape 131,32 10.441 79,51 

Monte Alegre 210,92 20.685 97,87 

Natal 167,26 803.739 4.808,20 

Nísia Floresta 307,84 23.784 77,26 

Parnamirim 123,47 202.456 1.638,14 
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Tabela 1 – Área e população dos municípios da RMN e RN (continuação). 

MUNICÍPIO ÁREA (Km²) POPULAÇÃO 
DENSIDADE 

(Hab/Km²) 

São Gonçalo do 
Amarante 

249,12 87.668 351,91 

São José de Mipibú 290,33 39.776 137,00 

Vera Cruz 83,89 10.719 128,43 

Rio Grande do Norte 52.811,047 3.168.027 59,99 

Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Figura 5 – Populações dos municípios da Região Metropolitana de Natal 
(RMN). 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Figura 6 – Áreas dos municípios da Região Metropolitana de Natal (RMN). 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 
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Segundo informações da Prefeitura Municipal de Nísia Floresta, o “povoado de 

Papary” como era conhecido ainda em meados de 1600 foi, por força da Lei nº 242/1852, 

desmembrado de São José de Mipibú, tornando-se município com o nome de “Vila 

Imperial de Papary”. Somente em 1948, em homenagem a Dionísia Gonçalves Pinto, a 

cidade muda seu nome para “Nísia Floresta”, pseudônimo utilizado pela escritora nascida 

em 1810 e conhecida por defender temas como a igualdade política dos sexos e o fim da 

escravatura. Falecida em 1885, os restos mortais de Nísia Floresta encontram-se em um 

mausoléu construído em sua homenagem, considerado marco em sua terra natal. 

O processo inicial de ocupação do município de Nísia Floresta se deu afastado da 

região litorânea – onde hoje se situa o centro da cidade e seu entorno – sendo a atividade 

agrícola o principal responsável pela economia da cidade até então. 

A ocupação da área litorânea se deu de forma desassociada do interior, a partir do 

fenômeno da residência secundária em meados da década de 1970. Segundo Kelson Silva 

(2010), as zonas costeiras, anteriormente ocupadas por pequenas comunidades pesqueiras 

e de artesãos, começam a assumir novas configurações territoriais em razão da construção 

das primeiras residências secundárias, principalmente nas praias de Pirangí do Sul e 

Búzios. 

Tem início da década de 1980 o aumento significativo desse fenômeno, 

principalmente na praia de Búzios, na qual surgiram 22 novos loteamentos (BRITO apud 

SILVA, 2010). As razões para esse aumento se dão em razão do fornecimento de 

infraestrutura pelo poder público que inaugurou em 1985 a RN-063 que liga Natal à praia 

de Tabatinga, e instalou a rede de distribuição de energia elétrica em 1980 de Búzios a 

Tabatinga (BRITO apud SILVA, 2010). 

A partir de meados da década de 1990 observam-se mudanças no padrão de uso e 

ocupação do solo no litoral de Nísia Floresta, onde as tradicionais casas de veraneio 

começam a ser gradativamente substituídas por empreendimentos imobiliários, em sua 

maioria condomínios fechados e resorts. Até meados dos anos 1990 a demanda era 

composta basicamente por veranistas do próprio estado do Rio Grande do Norte, os quais 

construíam suas residências com recursos próprios e com o intuito de lazer e descanso. Já 

nos anos 2000 inicia-se uma nova fase marcada pela presença do capital estrangeiro na 

qual a residência tem seu valor de uso substituído pelo valor de troca, constituindo assim 

mercadoria altamente rentável.  

Vale ressaltar nesse processo a separação espacial entre sede e litoral do município 

que por terem sofrido processos de ocupação diferentes apresentam na atualidade 
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dinâmicas socioeconômicas cada vez mais distintas. Pelas suas potencialidades naturais 

o litoral tem sido privilegiado pela ação pública, fato que acentua as desigualdades sociais 

no município. 

 

 

3.2 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

3.2.1 Clima 

 

O universo de estudo apresenta características típicas do clima tropical da região 

litorânea nordestina, sobre o qual podem ser destacadas as altas temperaturas e estações 

de chuva e seca bem definidas. No ano de 2012, o Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) registrou no litoral leste potiguar temperaturas máximas entre 28° e 31° no 

início da estação de inverno e 31° e 34° no início do inverno. A umidade relativa do ar 

nessa região, para esses mesmos períodos, ficou entre 85% e 90% no inverno e 80% e 

85% no verão, números que determinam um clima muito úmido em grande parte do ano 

(figuras 7 a 12). 

 

Figura 7 – Temperaturas máximas em 21 de 
junho de 2012. 

Figura 8 – Temperaturas máximas em 21 de 
dezembro de 2012. 

  
Fonte: INMET, 2012. 
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Figura 9 – Temperaturas máximas em 21 de 

junho de 2012. 

Figura 10 – Temperaturas máximas em 21 

de dezembro de 2012. 

  
 

Figura 11 – Umidade relativa do ar em 21 de 

junho de 2012. 

Figura 12 – Umidade relativa do ar em 21 

de dezembro de 2012. 

  
Fonte: INMET, 2012. 

 

 

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) 

registrou, em anos normais, precipitação anual média de 140 mm, sendo no período de 

março a julho registrado o maior volume de chuvas – com máxima de 180 mm em abril 

– e entre setembro e janeiro o mais seco – com mínima de 10 mm nos meses de outubro 

e novembro (figura 13). 
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Figura 13 – Médias pluviométricas anuais no Rio Grande do Norte em anos normais. 

 
Fonte: Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), 2013. 

 

 

 A região apresenta ainda, ventos predominantes provenientes da direção sudeste 

com velocidade média entre 4,0 m/s e 4,5m/s, e período de insolação médio anual de 2800 

a 3000 horas (dados do INMET).   

 

 

3.2.2 Relevo 

 

 A conformação física do universo de estudo apresenta peculiaridades em 

diferentes zonas. Se estrutura sobre o que Dália Lima (2003, p. 66) define como 

Tabuleiros Costeiros, ou seja, “[...] relevos de topo plano e baixa atitude que se 

desenvolvem em terrenos sedimentares”. Apesar disso, podem ser percebidas três 

subdivisões com suas peculiaridades, aqui denominadas zona leste, zona oeste e zona 

norte (figura 14). 
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FIGURA 14 - REPRESENTAÇÃO TOPOGRÁFICA DAS PRAIAS DE TABATINGA 

E CAMURUPIM COM ZONEAMENTO. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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A zona leste, situada nas proximidades do Oceano Atlântico, é onde se encontra o 

maior número de construções de todo o caso estudado (figura 15). Percebem-se aqui 

poucas ondulações, onde as cotas vaiam entre 0 e 15m de altura, sendo as mais baixas 

distribuídas ao longo da linha de mar e ao redor da lagoa de Arituba. Na zona oeste está 

situado um cordão dunar de notável valor natural e paisagístico, com cotas que variam 

entre 15m e 35m (figura 16). Constitui área de baixa ocupação, embora sejam observadas 

algumas construções sobre as dunas. Por fim, a zona norte, caracterizada pela presença 

de falésias, contém as cotas mais altas do universo estudado, chegando a atingir 65m em 

alguns pontos (figura 17). É caracterizada pela forte presença de vegetação nativa e pelo 

menor índice de ocupação do solo de toda a área, apesar de já conter grandes 

empreendimentos. 

 

Figura 15 – Praia de Camurupim – relevo 

da zona leste. 

Figura 16 – Praia de Camurupim – cordão 

dunar situado na zona oeste 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 

Nota: Editada pela autora. 
 

Figura 17 – Praia de Barra de Tabatinga – falésias situadas na zona norte. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 
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3.2.3 Hidrografia 

 

 A hidrografia nas localidades é composta basicamente pela frente marítima e pelas 

superfícies lagunares. A primeira corresponde à orla semiabrigada17 do Oceano Atlântico 

que se estende por quase 6 km, compreendendo as praias de Barra de Tabatinga e 

Camurupim. Também podem ser encontradas as Lagoas de Arituba, do Lodo e a de Zé 

de Alceu (figuras 18 a 23). A lagoa de Arituba constitui um dos grandes destaques 

paisagísticos da região, com uma área de aproximadamente 1,8 km2 e 1 km de extensão, 

além de oferecer atrativos como bares e restaurantes e outras atividades de lazer como 

pedalinhos e tirolesa. 

 

Figura 18 – Praia de Tabatinga – frente marítima e lagoa de Arituba. 

 
Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 

Nota: Editada pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Definição dada pelo projeto orla, no volume Fundamentos para gestão integrada, como sendo aquela 

que: “apresenta características intermediárias entre as áreas expostas e abrigadas. [...] ocorrem, nesse tipo, 

praias abertas para a entrada de baías ou de enseadas muito amplas, protegidas da ação direta dos sistemas 

frontais predominantes, apresentando comumente formato côncavo ou de baixa concavidade, com a 

presença de granulometria constituída por areia média a muito fina” (BRASÍLIA, 2002, p.31). 
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FIGURA 19 - HIDROGRAFIA DAS PRAIAS DE TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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Figura 20 –Lagoa de Arituba em 

Tabatinga. 

Figura 21 – Vista aérea da Lagoa de Zé de 

Alceu em Camurupim. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 

Nota: Editada pela autora. 
 

Figura 22 – Vista aérea da Lagoa do Lodo 

em Tabatinga. 
Figura 23 – Lagoa do Lodo. 

  
Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 

Nota: Editada pela autora. 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

 

3.2.4 Comunidades vegetais e ecossistemas 

 

As comunidades vegetais e ecossistemas são, em parte, resultado das 

características do clima, solo e hidrografia, constituindo diversidade ecológica de 

significativo valor paisagístico. Dentre elas merecem destaque os complexos vegetais da 

Mata de Tabuleiro mista e a Restinga (melhor definidas no capítulo 4) além da presença 

de dunas e falésias, e dos litorais arenosos e rochosos na composição da paisagem natural 

do universo de estudo. 

A Mata de Tabuleiro existente na área de estudo corresponde àquelas áreas de 

mata nativa densa, pouco alterada, em sua maioria situadas em zonas de cota elevada. 
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Constituem reserva florestal de grande valor ecológico e paisagístico, vital para o 

patrimônio natural da cidade (figura 24 e 25). Esta apresenta muitas similaridades com os 

complexos de restinga, no tocante às suas fisionomias externas, especialmente quanto às 

volumetrias, texturas e verdes, conferindo a ambas, significativo valor estético. 

 

As texturas aveludadas e volumetrias agigantadas da primeira se 

antepõem aos acetinados e volumetrias médias da segunda, o que não 

quer dizer que não se encontrem espécimes de uma na outra, assim 
como volumetrias, texturas e cores idem. Ocorre, no entanto, que é a 

quantidade de espécimes conformando tais aspectos que fazem de uma 

um Complexo Atlântico e outra um Complexo de Restinga 

(MEDEIROS, 2003, p. 246). 
 

 

Figura 24 – Mata de Tabuleiro situada na 
praia de Camurupim. 

Figura 25 – Mata de Tabuleiro situada na 
praia de Tabatinga. 

  
Fonte: Ronaldo Diniz, 2008.  Fonte: Ronaldo Diniz, 2008.  

 

Dentre as espécies mais encontradas na Mata de Tabuleiro, Medeiros (2003) cita 

principalmente a existência de cipós e palmeiras, com poucas orquídeas e musgos, além 

de alguns tipos de bromélias e cactos. Sobre as restingas destaca-se a presença de espécies 

como a salsa-da-praia (Ipomea pescaprae) e os capins (Panicum racemosum e Paspalum 

vaginatum), além de cactáceas, mirtáceas, gramíneas e leguminosas (figuras 26 e 27). 

O universo de estudo também possui como marco cênico paisagístico a presença 

das falésias, cartão-postal da praia de Tabatinga, além de cordões dunares (figura 28). 

Por fim, vale ainda destacar a presença do campo antrópico, correspondente às 

áreas onde há predominância da ação humana, observada através do alto adensamento 

construtivo, onde pode ser encontrada pouca vegetação de baixo porte (figura 29). Situado 

predominantemente na zona leste, ele ocupa as cotas mais baixas da área de estudo. 
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Figura 26 – Vista aérea da vegetação de 

restinga na praia de Camurupim. 

Figura 27 – Vegetação de restinga na praia 

de Camurupim. 

  
Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 

 

Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Figura 28 – Falésias na praia de Tabatinga. 
Figura 29– Campo antrópico na praia de 

Tabatinga. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 

 

 

3.3 INFRAESTRUTURA E USOS DO SOLO 

 

3.3.1 Estrutura viária 

 

 A organização da rede viária se faz fundamental para o processo de uso e ocupação 

do solo em Nísia Floresta e se apresenta através de diferentes conexões e hierarquias, 

sobre as quais podem ser identificados três níveis: vias arteriais, coletoras e locais (Figura 

30). 
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FIGURA 30 - HIERARQUIA VIÁRIA DAS PRAIAS DE TABATINGA E 

CAMURUPIM. (Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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A RN-063 constitui a única via arterial que corta o universo de estudo, sendo a 

ligação direta entre a capital e o município, e deste com a BR-101, principal rodovia do 

estado. Conhecida como Rota do Sol, a via asfaltada liga Natal às praias do litoral sul, de 

maneira direta e praticamente sem interrupções seguindo rota paralelamente à linha da 

costa (figura 31). Em seu início, ainda na capital, possui duas faixas de rolamento e uma 

de acostamento, onde suporta grande fluxo de veículos. Já na localidade de Pium tem sua 

largura estreitada a apenas duas faixas, chegando a apenas uma no município de Nísia 

Floresta, onde podem ser observados longos congestionamentos em horários de pico dos 

fins de semana. 

Ao chegar à praia de Tabatinga, a RN-063 desemboca na via coletora chamada de 

Avenida Monsenhor Antônio de Barros, que corta todo o universo de estudo, chegando 

até a praia de Barreta, situada logo após Camurupim (figura 32). Com apenas uma faixa 

de rolamento para cada mão, a avenida é asfaltada em todo o seu percurso e recebe o 

fluxo de veículos advindo das vias locais de menor porte, mas ainda assim apresenta um 

baixo volume de tráfego. 

 

Figura 31 – RN-063 (Rota do sol). 
Figura 32 – Avenida Monsenhor Antônio de 

Barros em Tabatinga. 

  
Fonte: Disponível em: 

<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t

=1577247&page=2 >. Acesso em: 17 mai 2013. 

Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

As vias locais compõem a maior parte da estrutura viária das duas praias e 

conectam a maioria das residências e demais empreendimentos à via principal. São 

majoritariamente vias estreitas e não pavimentadas, e por esta razão não comportam um 

grande fluxo de veículos (figuras 33 e 34). 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mQvay23WDkAhVM&tbnid=lCS571bza6oRkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=462268&page=4&ei=GatIUo_qLYa09gSh94DwCg&bvm=bv.53217764,d.eWU&psig=AFQjCNEvMDkSjzbLgvENEfgKQk4HDSgOJw&ust=1380580497681676
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Figura 33– Via local (sem denominação). 
Figura 34 – Rua Nossa Senhora do Ó (via 

local). 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

De maneira geral, a rede viária se apresenta bem distribuída através de conexões 

rápidas com as principais vias do estado, o que facilita a chegada de veranistas e turistas, 

apesar de alguns pontos de “estrangulamento” de vias que findam por causar problemas 

de congestionamento em horários de grande movimento de veículos, como por exemplo, 

no caso da praia de Pirangí na altura do cajueiro. Outra deficiência pode ser observada na 

baixa qualidade das vias locais não pavimentadas que apresentam problemas de 

estacionamento e alagamento em diversos pontos. 

 

 

3.3.2 Infraestrutura e serviços 

 

No tocante às condições de infraestrutura do município, ressalta-se a deficiência 

de alguns serviços e o notório favorecimento de investimentos nas áreas litorâneas em 

detrimento de sua sede municipal, onde se está situada a maior parcela de moradores 

permanentes. A maior carência pode ser observada no descarte dos resíduos, os quais são 

– nas áreas litorâneas – armazenados majoritariamente em fossas rudimentares, o que 

denota um grave problema ambiental, principalmente nas zonas costeiras que apresentam 

ecossistemas de maior fragilidade (figuras 35 e 36). 
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Figura 35 – Rede de esgoto no município de 

Nísia Floresta. 

Figura 36 – Rede de esgoto nas praias de 

Tabatinga e Camurupim. 

  
Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 
Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Quanto ao destino do lixo produzido, observa-se na área de estudo (situação 

similar em todas as praias de Nísia Floresta) maior eficiência no serviço de coleta se 

comparado às demais regiões da cidade, inclusive à sede municipal (figura 37). Em 

tabatinga e Camurupim mais de 98% do lixo é devidamente coletado, enquanto que 

menos de 2% é queimado. De maneira similar, estas praias também se sobressaem no 

quesito abastecimento de água, sendo quase 70% realizado através da rede, superando o 

nível de serviço prestado em outras praias, que se utilizam de poços, e da própria sede 

municipal que tem menos de 60% de sua população atendida pela rede de abastecimento 

(figuras 38 e 39). 
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Figura 37 – Coleta de lixo no município de Nísia Floresta. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 

 
Figura 38 – Abastecimento de água no 

município de Nísia Floresta. 

Figura 39 – Abastecimento de nas praias de 

Tabatinga e Camurupim. 

  
Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 

Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Ofertado de maneira mais uniforme a toda a população (litoral e interior), o 

abastecimento de energia elétrica é feito em sua maioria através de companhia elétrica, 

atendendo a mais de 98% de todo o município (figura 40). 
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Figura 40 – Fornecimento de energia elétrica no 

município de Nísia Floresta. 
 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 
. 

 

Em resumo, constata-se que as áreas de praia apresentam melhor infraestrutura 

que o restante do município, fato que acentua as desigualdades sociais em Nísia Floresta. 

Neste contexto destacam-se as praias de Tabatinga e Camurupim com um suporte de 

serviços ainda superior as demais praias do município, o que justifica em parte o recente 

crescimento do número de construções – em especial de empreendimentos imobiliário-

turísticos – nessas localidades. 

 

 

3.3.3 Usos do solo 

 

As características de ocupação do solo no universo estudado revelam, de maneira 

geral, um zoneamento de usos, na qual se observa uma clara predominância do uso 

residencial unifamiliar, concentrado nas áreas próximas ao mar, juntamente com as 

edificações de comercio e serviços para atender essa demanda. As instituições e 

equipamentos públicos, em baixo número, estão situados no interior dessas localidades e 

atendem principalmente à população residente. Destacam-se ainda o número expressivo 

de empreendimentos imobiliário-turísticos (construídos ou embargados) e de espaços 

livres, fatores fundamentais no processo de ocupação do solo na área (figura 41). 

As características de uso do solo nestas localidades revelam, de maneira geral, 

uma concentração dos usos comerciais e de serviço às margens da via principal (Av. 
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Mons.Antônio de Barros), podendo ser destacadas duas zonas de concentração desses 

usos: a primeira logo no início da avenida, na praia de Tabatinga, onde predominam 

pequenos mercados e mercearias; e outra ao final, na praia de Camurupim, onde se situam 

pequenos bares e restaurantes (figuras 42 e 43). Neste local também se encontra o Pontal 

de Camurupim, parque aquático de porte médio (ocupando aproximadamente 11.000 m² 

de área), principal centro lazer do caso de estudo, o qual atrai um grande número de 

visitantes (figura 44). 

 O uso residencial, predominante na área, está claramente concentrado em áreas 

próximas ao mar e a lagoa de Arituba, constituindo, em sua maioria, casas de veraneio 

tradicionais, utilizadas sazonalmente (figuras 45 e 46). Os empreendimentos imobiliário-

turísticos seguem a mesma lógica de concentração, na qual merece destaque a faixa de 

terra situada entre a lagoa e o mar, que em razão principalmente de seus atrativos visuais, 

encontra-se atualmente ocupada por um resort e dois condomínios (figura 47 e 48). 
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FIGURA 41 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NAS PRAIAS DE TABATINGA E 

CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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Figura 42 – Comércios na praia de tabatinga. 

Figura 43 – Bar/Restaurante na praia de 

Camurupim. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Figura 44 – Parque aquático e Restaurante Pontal de Camurupim. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 
Figura 45 – Residência de uso ocasional18 na praia 

de Tabatinga. 

Figura 46 – Residências de uso ocasional na praia 

de Camurupim. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Acervo da autora, 2013. 

                                                             
18 “Residência de uso ocasional” é o termo utilizado pelo IBGE para classificar as tradicionais casas de 

veraneio, ocupadas sazonalmente. 
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Figura 47 – Vista aérea dos empreendimentos em 

construção, próximo à Lagoa de Arituba. 

Figura 48 – Empreendimentos em construção 

(vista a partir da lagoa de Arituba). 

  
Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

São poucos os equipamentos públicos e instituições ali encontrados, o que pode 

ser justificado pelo fato de se tratar de uma área predominantemente de uso ocasional, 

sendo a população permanente do município concentrada em seu interior. Podem ser 

encontrados na área um posto policial, a Escola Estadual Alceu Emiliano da Silva e a 

Igreja Nossa Senhora de Fátima, todos situados ao longo da Av. Mons. Antônio de Barros, 

no início da praia de Tabatinga (figuras 49 a 51).  

 

Figura 49 – Igreja Nossa Senhora de 
Fátima, na praia de Tabatinga. 

Figura 50 – Posto Policial na praia de 
Tabatinga. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Acervo da autora, 2013. 
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Figura 51 – Escola Estadual Alceu Emiliano da Silva, na praia de Tabatinga. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

  

 

Ressalta-se também a existência de algumas construções de grande porte 

embargadas, e ainda um grande número de terrenos livres, alguns deles fundamentais para 

a preservação da paisagem, outros passíveis de novas construções (figuras 52 a 56). 

 

 

Figura 52 – Resort & Spa Sol do Atlântico, obra 

embargada na praia de Tabatinga. 

Figura 53 – Arituba Spa Center, obra embargada 

na praia de Camurupim. 

  
Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. Fonte: Acervo da autora, 2013. 
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Figura 54 – Terrenos vazios próximos à lagoa de 

Arituba 

Figura 55 – Lote desocupado a beira-mar na 

praia de Tabatinga. 

  
Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 

 

Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 
Figura 56 – Espaços livres que possibilitam a vista da paisagem – Praia de Camurupim. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

  

3.4 CARACTERÍSTICAS POPULACIONAIS 

 

Para a descrição dos principais aspectos populacionais do município de Nísia 

Floresta foram analisados os dados fornecidos pelo Censo de 2010 publicado pelo IBGE. 

Para melhor caracterização, são expostos dados acerca de todo o município e, quando 

disponíveis, serão explorados alguns números do setor censitário referente ao universo de 

estudo delimitado para esse trabalho, correspondente às praias de Tabatinga e 

Camurupim.  

Foi contabilizada pelo IBGE em 2010, na cidade de Nísia Floresta, uma população 

de 23.784 habitantes, sendo estimado para o ano de 2013 aproximadamente 25.800. Entre 

os anos de 1991 e 2010 registrou-se um aumento de cerca de 40% da população 

municipal, sendo maior na década de 1990 com quase 27% (o equivalente a 5.106 

habitantes), e de cerca de 20% (4.744 habitantes) na década de 2000. Percebe-se que o 
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município continua a registrar um aumento significativo do número de seus habitantes, 

porém em um ritmo menor a cada década (quadro 2 e figura 57). 

 

Quadro 2 – Crescimento populacional de Nísia Floresta entre 1991 e 

2010. 

ANO POPULAÇÃO DE NÍSIA FLORESTA 

1991 13.934 

1996 15.715 

2000 19.040 

2007 22.906 

2010 23.784 

Fonte: IBGE, 2010. 
Nota: Elaboração da autora. 

 

Figura 57 – Evolução populacional de Nísia Floresta. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

Todavia, vale aqui enfatizar que, dos 23.784 habitantes do município, apenas 

1.007 apresentam residência permanente no universo aqui estudado (praias de Tabatinga 

e Camurupim), o que totaliza apenas 4,2% da população total. Quanto aos domicílios 

particulares, o IBGE, registrou em 2010 uma quantidade de 1.609 neste setor censitário, 

dos quais 1.265 correspondem aos domicílios de uso ocasional, o equivalente a mais de 

78% daqueles (figura 58).  
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Figura 58 – Domicílios particulares em Tabatinga e Camurupim. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

No que tange a faixa etária da população, observa-se dentro do município a 

predominância de uma população jovem, entre 5 e 29 anos de idade, que corresponde a 

48% da população total (tabela 2). Panorama semelhante pode ser notado nas praias de 

Tabatinga e Camurupim, nas quais 45% de sua população também se encontram na faixa 

de 5 a 29 anos (tabela 3). A proporção entre homens e mulheres se mostra equilibrada 

prevalecendo a população masculina com 51,66% do total. 

 

Tabela 2 – População por faixa etária no município de Nísia Floresta. 

FAIXA ETÁRIA TOTAL HOMENS MULHERES 

0 – 4 1.628 835 793 

5 – 9 2.220 1.132 1.088 

10 – 14 2.528 1.291 1.237 

15 -19 2.406 1.233 1.173 

20 – 24 2.233 1.240. 993 

25 – 29 2.038 1.109 929 

30 – 34 1.906 986 920 

35 – 39 1.766 915 851 

40 – 44 1.556 835 721 

45 – 49 1.237 643 594 

50 – 54 937 481 456 

300

19%

1.265

78%

44

3%

DOMICÍLIOS PARTICULARES
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Domicílios

particulares de uso

ocasional

Domicílios

particulares vagos



Capítulo 3 – Particularidades Locais: As Praias de Tabatinga e Camurupim | 89 

 

Tabela 2 – População por faixa etária no município de Nísia Floresta (continuação). 

FAIXA ETÁRIA TOTAL HOMENS MULHERES 

55 – 59 761 370 391 

60 – 64 699 321 378 

65 – 69 512 259 253 

70 – 74 402 190 212 

75 – 79 247 107 140 

80 ou mais 319 140 179 

Total  23.784 12.288 11.496 

Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 

Tabela 3 – População por faixa etária nas praias de Tabatinga e Camurupim. 

FAIXA ETÁRIA TOTAL HOMENS MULHERES 

0 – 4 93 55 38 

5 – 9 107 53 54 

10 – 14 113 57 56 

15 -19 78 33 45 

20 – 24 78 40 38 

25 – 29 85 43 42 

30 – 34 95 43 52 

35 – 39 80 43 37 

40 – 44 81 43 38 

45 – 49 52 31 21 

50 – 54 39 16 23 

55 – 59 39 20 19 

60 – 64 11 7 4 

65 – 69 25 13 12 

70 – 74 17 9 8 

75 – 79 7 3 4 

80 ou mais 7 4 3 

Total  1.007 513 494 

Fonte: IBGE, 2010. 
Nota: Elaboração da autora. 
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Quanto ao nível da educação, existem atualmente 59 escolas em Nísia Floresta, 

sendo 28 pré-escolas, 30 de ensino fundamental e apenas uma de ensino médio, as quais 

possuíam juntas, no ano de 2102, 6.358 alunos matriculados, segundo informações do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), como 

detalham as tabelas 4 e 5. Além disso, ainda percebe-se uma alta taxa de analfabetismo 

no município (pouco mais de 24% da população), o que representa 5.711 habitantes. 

 

Tabela 4 – Quantitativo das escolas existentes no município de Nísia Floresta. 

 PRÉ-ESCOLA 
ENS. 

FUNDAMENTAL 
ENS. MÉDIO 

PRIVADAS 3 3 - 

PÚBLICAS FEDERAIS - - - 

PÚBLICAS 

ESTADUAIS 
- 11 1 

PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

25 16 0 

TOTAL 28 30 1 

Fonte: INEP, 2012. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Tabela 5 – Matrículas realizadas em Nísia Floresta. 

 PRÉ-ESCOLA 
ENS. 

FUNDAMENTAL 
ENS. MÉDIO 

PRIVADAS 93 152 - 

PÚBLICAS FEDERAIS - - - 

PÚBLICAS 

ESTADUAIS 
- 1.197 766 

PÚBLICAS 

MUNICIPAIS 
808 3.342 - 

TOTAL 901 4.691 766 

Fonte: INEP, 2012. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Dentre as atividades econômicas existentes no município, destaca-se a prevalência 

do Produto Interno Bruto (PIB) referente à prestação de serviços, que totaliza 77% do 

total do município, seguido pela agropecuária (13%) e pela indústria (10%), cenário, em 

grande parte, justificado pelas atividades turísticas desenvolvidas nas praias de Nísia 

Floresta (figura 59). 

Apesar de a prestação de serviços – incluindo as atividades relacionadas com a 

atividade turística e imobiliária – constituir mais de 70% do PIB do município, percebe-

se que o rendimento domiciliar mensal apresenta uma média baixa, na qual mais da 

metade dos domicílios recebem entre 2 e 5 salários mínimos, seguidos por aqueles que 
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recebem até 2 salários (35%). Menos de 7% recebe mais de 5 salários, como melhor 

especifica a figura 60. 

 

Figura 59 – PIB do município de Nísia Floresta. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

 

Figura 60 – Rendimento mensal domiciliar no município de Nísia Floresta. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Nota: Elaboração da autora. 
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CAPÍTULO 4 – OS CAMINHOS PARA A ANÁLISE DA PAISAGEM 

 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar subsídios para a criação de uma metodologia 

de valoração e proteção da paisagem dos espaços litorâneos, em virtude de suas peculiaridades 

naturais e jurídicas. Os procedimentos propostos neste capítulo são divididos em duas etapas: 

método indireto e método direto. O primeiro toma por foco o ponto de vista de análise da autora, 

sem a influência da opinião dos usuários em geral; já o segundo método fundamenta-se 

exclusivamente na relação dos moradores e visitantes com o lugar, através de suas avaliações 

pessoais da qualidade da paisagem. 

Para a aplicação do método indireto tomou-se como referência os trabalhos de Raquel 

Tardin (2008) e Eduardo Cuesta, Encarnación Algarra e Isabel Pastor (2001). A primeira autora 

enfoca na avaliação de quatro atributos: biofísicos, perceptivos, de planejamento e de 

acessibilidade, dos quais serão aqui explorados apenas os três primeiros19, com uma adaptação 

do atributo biofísico, o qual será aqui chamado de “biofísicos e antrópicos” em razão das 

peculiaridades do universo em estudo neste trabalho. Sua avaliação – essencialmente 

qualitativa, ou seja, feita a partir da descrição visual – faz-se essencial e foi utilizada de forma 

combinada com a avaliação quantitativa exposta por Cuesta, Algarra e Pastor (2001), os quais 

propõem a avaliação matemática da qualidade da paisagem, a partir da consideração dos 

seguintes componentes: topografia, hidrografia, vegetação e influência humana, esta última 

definida pela quantificação de toda a área construída dentro do universo de estudo. 

Já a construção do método direto foi baseada na pesquisa de Letícia e Carlos Hardt 

(2010), a qual também explora os métodos indireto e direto, sendo este último de maior 

relevância para o presente trabalho. Nesta fase os referidos autores realizaram entrevistas nas 

quais os usuários (moradores e visitantes) avaliaram a qualidade da paisagem no universo 

estudado, unicamente através da percepção de cada um20. Cabe ressaltar que algumas 

adaptações foram necessárias em decorrência das particularidades do caso estudado, melhor 

explicadas no decorrer deste capítulo. 

                                                             
19 Para a caracterização e avaliação dos atributos físicos das zonas costeiras, além dos autores mencionados, são 

utilizados conceitos apresentados pelo Projeto Orla. Disponível em: < PROJETO ORLA: Fundamentos para a 

gestão integrada. Brasília: MMA/SQA; Brasília: MP/SPU, 2002.>.  
20 Convém ressalvar que, apesar de o método direto basear-se na percepção visual, este se diferencia dos atributos 

perceptivos, por ter como observador o usuário (seja ele morador da localidade ou visitante), e por  adotar 

procedimentos distintos dos utilizados na primeira fase. 
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 Para tal, foram utilizadas cartas temáticas em conjunto com a adoção de classificações 

de qualidade da paisagem, através dos softwares AutoCAD e ArcGis. Estes instrumentos 

tornam o procedimento de análise mais rápido e preciso, constituindo atualmente ferramentas 

indispensáveis ao planejamento urbano. 

 Com base nos procedimentos adotados por Hardt e Hardt (2009), a aplicação desta 

metodologia parte da definição das Zonas de Análise (ZAs), isto é, quadrículas aqui delimitadas 

em dimensões de 500m x 500m, cujo objetivo é possibilitar a aplicação matemática do método, 

através do cálculo dos atributos de maneira proporcional a cada zona (250.000 m² ou 25 ha). A 

partir daí foram selecionadas cinco zonas de análise para aplicação desta metodologia, cujo 

critério de escolha objetiva contemplar uma maior variedade de qualidades de atributos – áreas 

de notório valor paisagístico, de grande índice de ocupação do solo, situadas próximo ao mar 

ou mais ao interior do continente, dentre outras situações – na busca por resultados também 

mistos, o que possibilita ajustes e melhorias futuras no método. 

 

 

4.1 MÉTODO INDIRETO 

 

4.1.1 Atributos perceptivos 

 

Após a definição das zonas de análise, dá-se início à primeira etapa do método indireto, 

referente à avaliação dos atributos perceptivos. Nesse quesito tomou-se como foco a percepção 

visual dos espaços, através da identificação de características físicas que ganham destaque na 

paisagem e que conferem à mesma, identidade visual. O objetivo desta avaliação é apontar e 

descrever quais áreas apresentam potencialidade paisagística para serem conservadas. 

Para isso, tomou-se como base o trabalho de Tardin (2008), a qual estabelece uma 

classificação para os espaços por meio de três categorias distintas. São elas: elementos cênicos, 

áreas de emergência visual e fundos cênicos, todas adotadas no desenvolvimento do presente 

trabalho. Vale salientar que, devido ao seu caráter subjetivo, este tipo de estudo possibilita 

considerações distintas, segundo cada autor/observador. 

 Os elementos cênicos são definidos por Tardin (2008, p. 144) como sendo “[...] os 

componentes naturais dos espaços livres com maior atrativo visual, o que lhes confere uma 

qualidade intrínseca”. A importância de preservação desses espaços se reflete na manutenção 

da identidade visual, referência importante para aqueles que ali residem, e atrativo primordial 

para o visitante. Nesse item se destacam, por exemplo, formações vegetais com variedade de 
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cores e texturas, singularidades na conformação do relevo, bem como a presença de água (mar, 

rios e lagoas). 

As áreas de emergência visual, por sua vez, podem ser definidas como sendo “faixas” 

da paisagem vistas a partir do percurso das vias principais, sejam elas formações topográficas 

singulares ou amplas lâminas d’água. Seu valor cênico se faz presente principalmente no 

contraste com seu entorno edificado. Tardin (2008, p. 148) alerta para a importância dessas 

áreas: “Detectar as áreas de emergência visual permite identificar e preservar as principais 

referências topográficas e hidrográficas dos espaços livres com focos visuais que caracterizam 

a estrutura física do lugar”. Essas “aberturas” funcionam como elementos que despertam o 

interesse do visitante pelo seu entorno visual, constituindo espaços de alta visibilidade e que 

merecem ser preservados. 

Já os fundos cênicos constituem as vistas mais amplas da paisagem, através das quais 

podem ser visualizadas combinações e contrastes entre os elementos cênicos mais significativos 

(vegetação, hidrografia e topografia). Segundo Tardin (2008, p. 152) essas vistas podem ser 

classificadas como panorâmicas ou parciais. Porém, como o universo estudado situa-se em uma 

planície costeira, com poucas áreas de cotas elevadas, optou-se por não seguir esta divisão, 

considerando todas como vistas panorâmicas de fundos cênicos. 

Após a devida identificação e descrição dos atributos paisagísticos, partiu-se para a sua 

espacialização em mapa, com o intuito de delimitar aqueles espaços relevantes para a 

conformação visual do lugar, e que por isso requerem restrições legais no que tange o grau de 

ocupação do solo. Nesse mapa são explicitadas as áreas de emergência visual (classificadas 

segundo topografia ou hidrografia), as vistas dos fundos cênicos, e os espaços cuja hidrografia, 

vegetação ou topografia apresentam significância na paisagem. 

Com o intuito de tornar a avaliação mais objetiva, foram associados aos preceitos de 

Tardin (2008) os procedimentos matemáticos de Eduardo Cuesta, Encarnación Algarra e Isabel 

Pastor (2001). Assim sendo, a cada categoria anteriormente especificada foram atribuídas 

classes e valorações, dentro do intervalo de 0-100. Os valores 100, 60, 20 e 10 serão mantidos 

como valoração padrão ao longo deste capítulo, sendo realizadas, a partir do mesmo, as 

adaptações necessárias conforme forem retiradas ou acrescentadas novas classes, tomando 

sempre como base aquelas utilizadas por Cuesta, Algarra e Pastor (2001). 

Partindo da premissa de que quanto maior a quantidade de elementos perceptivos 

presentes em determinado lugar, maior a qualidade da paisagem, adotou-se a seguinte 

classificação: naquelas zonas de análise em que se encontrarem menos de dois dos atributos 

anteriormente listados foi classificada como de baixa qualidade, onde foram identificados entre 
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dois e cinco atributos recebeu a classificação média qualidade, e por fim, aquelas zonas que 

apresentaram mais de cinco, foram classificadas como de alta qualidade paisagística, como 

mostra o quadro 3. 

 

Quadro 3 – Classificação e valoração dos atributos perceptivos da paisagem. 

ATRIBUTOS PERCEPTIVOS 

CLASSE ATRIBUTOS VALORAÇÃO 

ALTA QUALIDADE 6 OU MAIS ATRIBUTOS 100 

MÉDIA QUALIDADE 2 A 5 ATRIBUTOS 60 

BAIXA QUALIDADE 0 A 1 ATRIBUTOS 20 

Fonte: Elaboração da autora com base na classificação proposta por Cuesta, Algarra e Pastor, 2001. 

 

 

4.1.2 Atributos biofísicos e antrópicos 

 

 Finalizada a primeira etapa, dá-se início a avaliação dos atributos biofísicos21 e 

antrópicos.  Este item teve como referência, além das definições e classificações expostas por 

Tardin (2008), o trabalho de Cuesta, Algarra e Pastor (2001), etapa onde se concentra a maior 

parte dos cálculos matemáticos, com o objetivo de identificar a influência quantitativa dos 

elementos naturais na qualidade da paisagem. 

Para tal, foram confeccionados mapas temáticos para cada componente, que 

constituíram base para a quantificação e valoração de cada componente, os quais são 

topografia, hidrografia, comunidades vegetais e ecossistemas, interferência dos 

empreendimentos e degradação ambiental. 

 A aplicação deste método seguiu as seguintes fases: 

- Identificação e seleção dos componentes naturais a serem avaliados; 

- Estabelecimento de classificações e valores para cada componente conforme seu papel 

na qualidade da paisagem; 

- Descrição e quantificação de cada componente em suas respectivas zonas de análise, 

através de mapas e fotografias; 

                                                             
21 Embora alguns dos atributos biofísicos – tais como topografia, hidrografia e vegetação – sejam também 

avaliados nos atributos perceptivos, estes se diferenciam neste quesito pela avaliação matemática. Isto é, enquanto 

que os atributos perceptivos são julgados essencialmente pelas características visuais, aqui estes são avaliados 

segundo sua quantificação, daí a importância da definição das quadrículas. 
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- Integração dos componentes analisados para determinação da qualidade final da 

paisagem. 

 As duas primeiras etapas são definidas ainda neste capítulo, sendo as duas últimas 

analisadas detalhadamente nos capítulos 5 e 6, posteriormente. 

O primeiro mapa visa avaliar a qualidade visual decorrente da composição topográfica 

da área. Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que nas planícies litorâneas, caracterizadas 

pela homogeneidade topográfica – ou seja, sem variações bruscas de altura –quanto maior 

variação de cotas de altura, maior o atrativo visual conferido à sua paisagem, como ressalta 

Cuesta, Algarra e Pastor (2001, p. 14): “A inclinação da unidade22 nos dá uma ideia da 

complexidade topográfica da mesma. Considera-se que aquelas unidades que tenham uma 

maior inclinação contribuem mais significativamente para a qualidade da paisagem”23. Para 

determinar sua valoração, foram seguidos os critérios estabelecidos por Cuesta, Algarra e Pastor 

(2001) no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Classificação e valoração da Topografia, segundo Cuesta, Algarra e Pastor, 200124. 

 
Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

 

 Uma vez que as porcentagens estabelecidas pelos autores acima são referentes a uma 

área de trechos montanhosos, algumas modificações foram realizadas para melhor adaptação 

ao universo aqui estudado. Primeiramente foram reduzidos os intervalos das cotas de altura, de 

maneira a atender às características do relevo das zonas litorâneas classificado como planície 

costeira (quadro 5). 

 

 

                                                             
22 Neste caso, o autor refere-se às unidades de paisagem por ele delimitadas em seu trabalho. Aqui adotou-se o 

termo “zonas de análise”, visto que não configura, necessariamente, em uma unidade de paisagem. 
23 Texto original: “La pendiente de la unidad nos da una idea de la complejidad topográfica de la misma. Aquellas 

unidades que tengan una mayor pendiente se considera que aportan una mayor significación de la calidad de 

paisaje” (CUESTA; ALGARRA; PASTOR, 2001, p. 14). 
24 Para melhor compreensão, optou-se neste capítulo por expor primeiramente os quadros elaborados por Cuesta; 

Algarra; Pastor (2001), para em seguida apresentar as adaptações necessárias para este trabalho. 
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Quadro 5 – Classificação e valoração da Topografia. 

TOPOGRAFIA 

CLASSE DECLIVIDADE VALORAÇÃO 

ABRUPTO > 10% 100 

ÍNGREME 5% - 10%  60 

ONDULADO 1,5% - 5% 20 

PLANO < 1,5% 10 
 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Ademais, outra adaptação foi feita, esta por mera questão organizacional: a 

hierarquização das classes e suas respectivas valorações parte do maior para o menor valor, o 

que cria uma padronização dos quadros e facilita a leitura dos mesmos.  

A avaliação da hidrografia, por sua vez, tem a finalidade de identificar a presença de 

água na área. Segundo Cuesta, Algarra e pastor (2001), além de sua importância à manutenção 

dos processos naturais dos aquíferos, mar, rios e lagoas influem de maneira positiva na 

qualidade visual da paisagem. Esses autores dividiram esta variável em três classes de acordo 

com sua localização (quadro 6). 

 

Quadro 6 – Classificação e valoração da Presença de água, segundo Cuesta, Algarra e Pastor, 2001. 

 
Fonte: Cuesta; Alagarra; Pastor, 2001. 

 

Para a aplicação deste método, manteve-se a classificação e valoração adotadas pelos 

autores, porquanto se aplica facilmente ao presente caso de estudo (quadro 7). São aqui 

consideradas como unidade costeira as zonas de análise onde o mar está presente, e unidade 

interior com água aquelas onde se fazem presentes rios e/ou lagoas. 
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Quadro 7– Classificação e valoração da Hidrografia. 

HIDROGRAFIA 

CLASSE VALORAÇÃO 

UNIDADE COSTEIRA 100 

UNIDADE INTERIOR COM ÁGUA 60 

UNIDADE INTERIOR SEM ÁGUA 0 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

 Para a avaliação da vegetação e dos ecossistemas tomou-se como referência seu valor 

puramente estético, baseado na aparência externa de seus elementos naturais. Ao considerar a 

qualidade da paisagem, supõe-se que a preservação da cobertura vegetal representa não somente 

a preservação da qualidade de seus ecossistemas, mas também a pouca transformação das 

configurações originais da paisagem. Parte-se então da premissa de que, quanto maior for a 

presença dos ecossistemas e vegetação, maior será o grau de qualidade ecológica e 

consequentemente de seu valor cênico. 

A confecção do mapa de comunidades vegetais e ecossistemas busca a identificação dos 

tipos de coberturas vegetais existentes no universo de estudo, através da avaliação de dois itens: 

qualidade da vegetação e fragilidade da vegetação (CUESTA; ALGARRA; PASTOR, 2001). 

Nesse intuito, os autores procederam à identificação e classificação dessas comunidades, 

conforme seu valor cênico-paisagístico em sua respectiva zona de análise (quadro 8). 
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Quadro 8 – Classificação e valoração da qualidade das comunidades vegetais e 

ecossistemas, segundo Cuesta, Algarra e Pastor, 2001. 

 
Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

 

 Todavia, a classificação acima mostra ecossistemas distintos dos encontrados no 

universo aqui analisado, sendo, portanto, necessárias algumas adequações. A princípio foram 

mantidas algumas classificações expostas por Cuesta, Algarra e Pastor (2001) devido às 

similaridades com os ecossistemas identificados na localidade estudada. A primeira delas é 

denominada “Playas, dunas y arenales” e “Roquedos”, aqui adaptados à classificação de Odum 

e Barret (2008) que afirmam existir “dois tipos de litorais contrastantes, um de areia e um de 

rocha”. 

Desse modo, foram criadas as classes “Litoral arenoso” e “Litoral rochoso”, e mantidas 

as valorações de Cuesta, Algarra e Pastor (2001): 20 e 10, respectivamente. O litoral rochoso 

se caracteriza pela presença maciça de rochas oriundas da formação barreiras que encobrem 

quase por completo a areia da praia, área situada nas proximidades das falésias. Destarte, o 

litoral arenoso recebe valoração superior principalmente pela presença de extensos recifes no 

universo de estudo que, segundo Odum e Barret (2008, p. 422), são “[...] formadores de terra 

em potencial, que ajudam a formar ilhas e aumentar o litoral”, contribuindo, na maré baixa, 

para o aumento da qualidade visual dos litorais arenosos, fato que, no universo de estudo, não 

acontece com o litoral rochoso. 
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Também será tomada como referência de valor as classes denominadas “Bosque mixto” 

e “Matorral boscoso de transición”, que podem ser comparadas às áreas de Mata e Restinga, 

nessa ordem. Segundo afirmação de Eugenio Medeiros (2003), não há na região da Grande 

Natal com áreas de Mata Atlântica, e sim Mata de tabuleiro, caracterizada por Carlos Rizzini 

(1997) como sendo a vegetação que habita a faixa litorânea, de estrato predominantemente 

arbustivo, composicionalmente de caráter misto. O termo tabuleiro é proveniente de sua 

topografia, e recebe neste trabalho, portanto, a classificação “Mata de Tabuleiro mista”. 

Ainda segundo Medeiros (2003), a Mata Atlântica se mostra muito mais densa e de 

difícil percurso, se contrapondo à Mata de Tabuleiro que está em permanente e completa 

exposição dos raios do sol, justificado pela topografia quase plana e pelo baixo perfil da 

vegetação. 

A escolha da pontuação máxima (100) para este complexo vegetal pode ser explicada 

pela grande exuberância de suas espécies, que conferem à paisagem alto valor cênico. 

Vegetação perene – apresentem folhas durante todo o ano – e latifoliada – folhas largas –, a 

Mata de Tabuleiro mista constitui um dos maiores conjuntos de ecossistemas em termos de 

diversidade biológica (ROCHA, et al., 2011, 104). 

Já a Restinga é definida por Rizzini (1997, p. 531) como sendo “[...] a paisagem formada 

pelo areal justamarítimo com sua vegetação global. [...] De fato, esta é a fração mais rica da 

vegetação arenícola marítima”. Segundo o autor, ela está situada em áreas de planície, 

predominantemente em estrato herbáceo-graminoso, sendo encontrada também nas áreas de 

anteduna25 e duna26, protegendo-as da ação dos ventos constantes. 

Para a identificação destas duas comunidades vegetais foram utilizados mapas 

georreferenciados com a localização das mesmas, fornecidos pelo IDEMA (2002). 

Além destas classificações foram ainda incluídas “Falésias” e “Dunas”. Como a mata 

de Restinga apresenta-se no universo de estudo predominantemente em estado herbáceo-

graminoso, e considerando o notável valor paisagístico das falésias dentro do universo de estudo 

– considerado um dos principais cartões postais da localidade, e muito explorado pela atividade 

turística –, optou-se por aferir maior pontuação a esta (70), em detrimento da vegetação de 

restinga que recebeu pontuação média (50). 

                                                             
25 “[...] a faixa entre o limite da maré alta de o início das dunas” (RIZZINI, 1997, P. 533). 
26 “[...] das antedunas em diante se formam morros de areia, mais conhecidos como dunas. Estas se formam a partir 

de porções das areias secas, que são levadas pelas brisas marinhas para o interior do continente” (RIZZINI, 1997, 

p. 533). 
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Assim também, as dunas ajudam a compor fundos cênicos juntamente com outras 

comunidades vegetais, conferindo aos espaços um alto valor visual.  Por isso, optou-se por 

atribuir às mesmas, valoração intermediária entre as classes dos litorais (arenoso e rochoso) e 

das vegetações (Mata de tabuleiro e Restinga), como mostra a quadro 9. 

 

Quadro 9 – Classificação e valoração das comunidades vegetais e ecossistemas. 

COMUNIDADES VEGETAIS E ECOSSISTEMAS 

CLASSE VALORAÇÃO (V) 

MATA DE TABULEIRO MISTA 100 

FALÉSIAS 70 

RESTINGA 50 

DUNAS 30 

LITORAL ARENOSO 20 

LITORAL ROCHOSO 10 
 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Após a seleção e valoração das comunidades vegetais e ecossistemas encontrados na 

área, avançou-se para o cálculo de sua qualidade e fragilidade. Para Cuesta, Algarra e Pastor 

(2001) o primeiro, e mais importante, busca descobrir a porcentagem da superfície que cada 

tipo de comunidade ocupa em cada zona de análise. Essa área é então multiplicada em função 

de sua valoração, consoante as definições do quadro 9. Sua fórmula pode ser, portanto, definida 

segundo o quadro 10. 

 

Quadro 10 – Cálculo da qualidade das comunidades vegetais e ecossistemas. 

QUALIDADE DAS COMUNIDADES VEGETAIS E ECOSSISTEMAS 

QVx= Sa / STx x Va 

QVx Qualidade da vegetação na zona de análise x 

Sa Área em hectares da classe de vegetação a na zona de análise x 

STx 
Área total em hectares da soma das áreas de todas as classes de vegetação na zona de 

análise x 

Va 
Valoração da qualidade de vegetação correspondente à classe de vegetação a 

(quadro 9) 
 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 
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Em seguida, parte-se para a avaliação da fragilidade das comunidades vegetais e 

ecossistemas. Segundo Cuesta, Algarra e Pastor (2001, p. 17), a fragilidade pode ser definida 

como sendo “[...] o risco de degradação da vegetação quando de desenvolvem atividades sobre 

a mesma. Expressa, portanto, o grau de degradação que experimenta a vegetação diante da 

incidência de determinadas atividades”27. Assim, por exemplo, para uma mesma comunidade 

vegetal ou ecossistema, terão maior fragilidade aqueles que estiverem situados em áreas de 

maior declividade (quadro 11). 

 

Quadro 11– Valoração da fragilidade da vegetação de acordo com a topografia, 

segundo Cuesta, Algarra e Pastor, 2001. 

 
Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor (2001). 

  

Para a avaliação deste trabalho, foram feitas pequenas mudanças na tabela original, 

apenas ajustando as classes da topografia (expostas no quadro 5) e as comunidades de vegetação 

e ecossistema (conforme quadro 9).  Foram mantidas as valorações utilizadas por Cuesta, 

Algarra e Pastor (2001), correspondentes a cada classe, como mostra o quadro 12 a seguir. 

 

 

 

                                                             
27 Texto original: “[...] el riesgo de deterioro de la vegetación cuando se desarrollan actuaciones sobre la misma. 

Expresa, por tanto, el grado de deterioro que experimenta la vegetación ante la incidência de determinadas 

actuaciones” (CUESTA; ALGARRA; PASTOR, 2001, p. 17). 
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Quadro 12 – Valoração da fragilidade das comunidades vegetais e ecossistemas, segundo 

a topografia. 

TOPOGRAFIA 

< 1,5% 1,5% - 5% 5% - 10% > 10% 

70 80 90 100 

40 50 60 70 

20 30 40 50 

0 10 20 30 

0 0 10 20 

0 0 0 10 
 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

 Após a determinação dos valores de cada comunidade realiza-se o cálculo da fragilidade 

das comunidades vegetais e ecossistemas, que segue a mesma lógica do cálculo da qualidade: 

determinação da porcentagem da superfície que cada tipo de comunidade ocupa em cada zona 

de análise. Então, multiplica-se a mesma pela valoração conforme as classificações da 

topografia e comunidades vegetais (quadro 12), resultando na fórmula apresentada no quadro 

13. 

 

Quadro 13 – Cálculo da fragilidade das comunidades vegetais e ecossistemas. 

FRAGILIDADE DAS COMUNIDADES VEGETAIS E ECOSSISTEMAS 

FVx = Sa / STx x Vat 

FVx Fragilidade da vegetação na zona de análise x 

Sa Área em hectares da classe de vegetação a na zona de análise x 

STx 
Área total em hectares da soma das áreas de todas as classes de vegetação na zona 

de análise x 

Vat 
Valoração da fragilidade de vegetação correspondente à classe a segundo a 

topografia t (quadro 12) 
 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 
Nota: Elaboração da autora. 

 

Após o cálculo da qualidade e fragilidade da vegetação faz-se o somatório de todas as 

classes de vegetação existentes nas zonas de análise selecionadas. De posse desses resultados, 

parte-se para cálculo da integração qualidade-fragilidade para a obtenção do valor final do 

atributo “comunidades vegetais e ecossistemas”. Para tal, realiza-se uma soma ponderada 

desses dois itens, atribuindo o peso de 60% à qualidade da vegetação e 40% à sua fragilidade, 
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adotando o pressuposto de que a qualidade da paisagem adquire maior relevância visual que 

seu grau de fragilidade, como segue no quadro 14. 

 

Quadro 14 – Cálculo da integração qualidade-fragilidade das comunidades vegetais e ecossistemas. 

INTEGRAÇÃO QUALIDADE E FRAGILIDADE 

I = α x QV + β x FV 

I Integração das variáveis da vegetação 

α Peso designado à qualidade da vegetação (60%) 

β Peso designado à fragilidade da vegetação (40%) 

QV Qualidade da vegetação 

FV Fragilidade da vegetação 
 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

O item “influência humana”, analisado por Cuesta, Algarra e Pastor (2001), visa, em 

sua pesquisa, a determinação do grau de antropização da área, considerando a qualidade cênica 

da área em decorrência da paisagem natural: 

 

O grau de humanização de uma paisagem adquire muita importância na hora 

de estabelecer a qualidade da mesma; paisagens onde não se tenha intervindo 
ou que tenham pouca influência do homem, são consideradas de maior 

qualidade que aquelas em que se tenha exercido uma grande influência28 

(CUESTA; ALGARRA; PASTOR, 2001, p. 14). 

 

Para tal, os autores calcularam a porcentagem da superfície ocupada por todas as 

construções existentes, em relação à área do universo estudado, sem restrições quanto ao tipo 

de uso. A partir daí, foi estabelecida uma classificação de sua influência desde muito baixa a 

alta, como demonstrado no quadro 15. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Texto original: “El grado de humanización de un paisaje adquiere mucha importancia a la hora de establecer la 

calidad del mismo; paisajes en los que no ha intervenido o lo ha hecho someramente la mano del hombre, se 

consideran de mayor calidad que aquellos en los que ha ejercido una gran influencia” (CUESTA; ALGARRA; 

PASTOR, 2001, p. 14). 
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Quadro 15 – Classificação e valoração da influência humana, segundo Cuesta, Algarra e Pastor, 

2001. 

 
Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor (2001). 

 

Entretanto, no presente trabalho, por se tratar de uma área majoritariamente ocupada por 

residências de uso ocasional, e por abrigar elementos naturais de reconhecido valor cênico-

paisagístico – tais como praias, dunas, falésias e vegetações peculiares – que vem presenciando 

um crescimento significativo das atividades imobiliárias e turísticas, optou-se por restringir essa 

avaliação aos efeitos oriundos dos empreendimentos imobiliário-turísticos, em razão de seu 

grande porte, se comparados às residências unifamiliares de pequeno porte, existentes até então. 

Levando também em consideração que o termo “influencia” utilizado no espanhol não 

retrata de forma adequada o propósito aqui buscado, optou-se por utilizar então a denominação 

interferência dos empreendimentos. 

Para a avaliação deste item levou-se em consideração dois fatores de interferência: a 

área do lote do empreendimento – visto que foram verificados altos graus de devastação dentro 

dos terrenos – e o gabarito das construções, as quais ocasionam o encobrimento da paisagem. 

Para a avaliação da área do lote adotou-se a fórmula proposta por Cuesta, Algarra e 

Pastor (2001), a qual calcula a porcentagem da superfície dos empreendimentos em função da 

área total da zona de análise na qual ele se situa. Seu resultado – dado em porcentagem – é 

então classificado segundo seu grau de interferência, variando entre alto, médio e baixo grau de 

interferência (quadros 16 e 17). 

 

Quadro 16– Cálculo da interferência dos empreendimentos, segundo a área do lote. 

INTERFERÊNCIA DOS EMPREENDIMENTOS – ÁREA DO LOTE 

IE = Semp / Sunid 

IE Interferência dos empreendimentos 

Semp Área total construída dos empreendimentos em hectares 

Sunid Área total zona de análise em hectares 
 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 
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Quadro 17 – Classificação e valoração da interferência dos empreendimentos, segundo a área 

do lote. 

INTERFERÊNCIA DOS EMPREENDIMENTOS 

CLASSE IE VALORAÇÃO 

ALTO > 10% -100 

MÉDIO 3% - 10% -60 

BAIXO < 3% -20 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Considerando o fato de que este trabalho enfoca apenas os empreendimentos 

imobiliário-turísticos (ao invés de toda a área construída utilizada na pesquisa dos referidos 

autores) algumas adaptações se fizeram necessárias. Embora os empreendimentos ocupem 

vastas superfícies de terra, eles representam apenas uma parcela da área construída total no 

universo de estudo. Por isso, optou-se pela retirada da classe “alta” – utilizada por Cuesta, 

Algarra e Pastor (2001) – e pelo ajuste das porcentagens e valorações, resultando em apenas 

três classes. Também foi atribuída às classificações uma valoração negativa, visto que a 

implantação dos empreendimentos reduz a qualidade cênico-paisagística da área. Deste modo, 

ao final da avaliação, aquelas zonas, cuja presença de empreendimento se faz mais intensa, terá 

sua qualidade paisagística reduzida. 

Para a avaliação do gabarito – de forma semelhante ao realizado para a área do lote – 

foram estabelecidas três classes conforme seu grau de interferência, atribuindo a cada altura 

valores negativos, como detalha o quadro 18. 

 

Quadro 18 – Classificação e valoração da interferência dos empreendimentos, segundo o 

gabarito. 

INTERFERÊNCIA DOS EMPREENDIMENTOS - GABARITO 

CLASSE GABARITO VALORAÇÃO 

ALTO 3 OU MAIS PAVIMENTOS -100 

MÉDIO 2 PAVIMENTOS -60 

BAIXO 1 PAVIMENTO -20 
 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

 A determinação das categorias de gabaritos levou em consideração o fato de, no 

universo estudado, não serem observadas grandes diferenças de altura na sua composição 

topográfica (desnível médio de aproximadamente 10m de altura nas áreas de concentração dos 
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empreendimentos), o que resulta em grandes impactos visuais mesmo por construções com três 

pavimentos. 

Calculadas cada variável, parte-se para a sua integração, feita através da média 

aritmética das valorações atribuídas para o lote e o gabarito do empreendimento. Seu resultado 

foi enquadrado nas categorias da classificação final da interferência dos empreendimentos, que 

seguem no quadro 19. 

 

Quadro 19 – Classificação final da interferência dos empreendimentos. 

INTERFERÊNCIA DOS EMPREENDIMENTOS 

CLASSE VALORAÇÃO 

MUITO ALTA INTERFERÊNCIA 81 – 100 

ALTA INTERFERÊNCIA 61 – 80 

MÉDIA INTERFERÊNCIA 41 – 60 

BAIXA INTERFERÊNCIA 21– 40 

MUITO BAIXA INTERFERÊNCIA < 20 
 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

 Por fim, é aqui proposta uma nova categoria a ser analisada: degradação ambiental, 

sendo constituída por áreas queimadas ou que sofreram desmatamento, e que apresentam um 

estágio avançado de deterioração quando comparadas às áreas de mata original. Podem ser 

observadas no caso de estudo, algumas zonas de degradação próximas a dunas e em áreas de 

vegetação, predominantemente causadas pela construção de empreendimentos ou residências 

de veraneio. 

 Sua avaliação segue a mesma lógica adotada no item “interferência dos 

empreendimentos”, na qual são calculadas as superfícies onde pode ser verificada a destruição 

de seus elementos naturais29 (como a devastação da vegetação nativa, grandes movimentos de 

terra, áreas queimadas, dentre outros casos), para posterior classificação do grau de degradação, 

como detalham os quadros 20 e 21. 

 

 

 

 

                                                             
29 A identificação das áreas degradadas foi feita por meio de fotos aéreas, do acervo de Ronaldo Diniz (2008) para 

o IDEMA. 
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Quadro 20 – Cálculo da zona de degradação. 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

DA = Sad / Sunid 

DA Degradação ambiental 

Sad Área degradada em hectares 

Sunid Área total da zona de análise em hectares 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Quadro 21 – Classificação e valoração da zona de degradação. 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

CLASSE DA VALORAÇÃO 

ALTO > 10% -100 

MÉDIO 3% - 10% -60 

BAIXO < 3% -20 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

 Diante de todo o exposto, pode-se então elaborar o seguinte quadro-resumo com as 

classes selecionadas e suas respectivas valorações (quadro 22). 

 

Quadro 22 – Resumo da classificação e valoração dos atributos biofísicos e antrópicos. 

QUADRO-RESUMO 

TOPOGRAFIA VALORAÇÃO HIDROGRAFIA VALORAÇÃO 

Abrupto 100 Unidade costeira 100 

Íngreme 60 Unidade interior com água 60 

Ondulado 20 Unidade interior sem água 0 

Plano 10   

COM. VEGETAIS E 

ECOSSISTEMAS 
VALORAÇÃO EMPREENDIMENTOS VALORAÇÃO 

Mata de tabuleiro mista 100 > 10% 
3 ou mais 

pavimentos 
-100 

Falésia 70 3% - 10% 2 pavimentos -60 

Restinga  50 < 3% 1 pavimento -20 

Litoral arenoso 20 DEGRADAÇÃO VALORAÇÃO 

Litoral rochoso 10 > 10% -100 

  3% - 10% -60 

  < 3% -20 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 
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Finalizada a classificação e valoração de cada componente isoladamente (topografia, 

hidrografia, comunidades vegetais e ecossistemas, interferência dos empreendimentos e 

degradação ambiental), partiu-se para a integração dos mesmos, com o objetivo de determinar 

o grau de qualidade final dos atributos biofísicos e antrópicos da paisagem.  

Para chegar a tal valor, novamente utilizou-se de uma da soma ponderada dos valores 

de cada variável (quadro 23). Para a declividade e hidrografia atribui-se o peso de 10%, para a 

interferência dos empreendimentos e para a zona de degradação atribui-se 20%, e para as 

comunidades vegetais e ecossistemas, 50%. Assim, o resultado constará em uma variável de 0 

a 100, categorizada em cinco classes de qualidade: muito alta, alta, média, baixa e muito baixa 

(quadro 24).  

 

Quadro 23 – Integração dos valores de qualidade da paisagem. 

IQP = (0,10 x TOP) + (0,10 x HID) + (0,20 x IE) + (0,20 x ZD) + (0,50 x VEG) 

TOP Valor da Topografia 

HID Valor da Hidrografia 

IE Valor da Interferência dos empreendimentos 

ZD Valor da Zona de degradação 

VEG Valor das Comunidades vegetais e Ecossistemas 
 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Quadro 24 – Classificação final dos atributos biofísicos e antrópicos da paisagem. 

ATRIBUTOS BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

MUITO ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM 81 – 100 

ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM 61 – 80 

MÉDIA QUALIDADE DA PAISAGEM 41 – 60 

BAIXA QUALIDADE DA PAISAGEM 21 – 40 

MUITO BAIXA QUALIDADE DA PAISAGEM < 20 

Fonte: Cuesta; Algarra; Pastor, 2001. 
Nota: Elaboração da autora. 
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4.1.3 Atributos de planejamento 

 

Na avaliação dos atributos de planejamento foram avaliados, segundo a legislação em 

vigor, parâmetros urbanísticos e ambientais que visam a proteção de áreas ambientalmente 

frágeis, com o intuito de identificar quais destas apresentam potencial para se manterem 

preservadas. 

Para tal são considerados o macrozoneamento e as áreas especiais estabelecidos pelo 

Plano Diretor do município de Nísia Floresta. A definição do território em macrozonas 

condiciona a intensidade do uso e da ocupação do solo, enquanto que a delimitação de zonas 

especiais impõe um regime específico de gestão para atender às características específicas de 

cada porção do território, tais como áreas de interesse ambiental, social e turístico, dentre outras. 

Neste quesito foram especializados os diversos tipos de zoneamentos identificados na 

legislação para o universo estudado. Os critérios de avaliação foram baseados na delimitação 

física das áreas protegidas e do seu grau de restrição à ocupação urbana, atribuindo a cada uma 

delas, diferentes classificações, como especifica o quadro 25, ainda com base na classificação 

de Tardin (2008). Estes zoneamentos foram posteriormente cruzados com as classificações dos 

atributos biofísicos e antrópicos e atributos perceptivos.  

 

Quadro 25 – Classificação e valoração dos atributos de planejamento. 

CLASSE DESCRIÇÃO VALORAÇÃO 

ALTA 
Espaços delimitados pelo planejamento sob a condição 

estrita de não serem ocupados. 
100 

MÉDIA 

Espaços delimitados pelo planejamento como de uso 

sustentável. Permitem a ocupação sob condições 

especiais de gestão. 

60 

BAIXA 

Macrozonas e zonas especiais que apresentam intenções 

gerais de proteção, mas que ainda carecem de 

instrumentos mais específicos para sua efetivação. 

20 

 

Fonte: Raquel Tardin, 2008. 
Nota: Elaboração da autora. 

 

Ao final da avaliação dos atributos biofísicos e antrópicos, perceptivos e de 

planejamento foi realizada uma síntese da avaliação do método indireto, na qual se tem um 

panorama geral dos atributos que qualificam a paisagem. Para tal, é feita uma média aritmética 
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das valorações finais de cada atributo classificando cada zona de análise de acordo com as cinco 

classes que seguem no quadro 26.  

 

Quadro 26– Classificação da qualidade da paisagem, segundo o método indireto. 

MÉTODO DIRETO 

CLASSE VALOR 

MUITO ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM 81 – 100 

ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM 61 – 80 

MÉDIA QUALIDADE DA PAISAGEM 41 – 60 

BAIXA QUALIDADE DA PAISAGEM 21 – 40 

MUITO BAIXA QUALIDADE DA PAISAGEM < 20 
 

Fonte: Elaboração da autora, 2012, com base na classificação proposta por Cuesta, Algarra e 
Pastor, 2001. 

 

 

4.2 MÉTODO DIRETO 

 

O método direto visa averiguar a qualidade da paisagem segundo a percepção da 

população, aqui incluídos moradores e visitantes. O intuito é interpretar a paisagem não apenas 

segundo seus atributos, mas também como fenômeno experienciado por aqueles que vivem, 

percebem e constroem os lugares. 

Para isso, a fenomenologia, apresentada por Antonio Christofoletti (1985), fornece 

elementos para a compreensão do lugar como espaço vivido, a qual permite compreender a 

realidade subjetiva do indivíduo, valorizando a dimensão simbólica da percepção na análise do 

espaço, e da vivência e experiência cotidiana. 

 

A fenomenologia preocupa-se em analisar os aspectos essenciais dos objetos 

da consciência, através da supressão de todos os preconceitos que um 
indivíduo possa ter sobre a natureza dos objetos, como os provenientes da 

perspectiva científica, naturalista e do senso comum. Preocupando-se em 

verificar a apreensão das essências, pela percepção e intuição das pessoas, a 

fenomenologia utiliza como fundamental a experiência vivida e adquirida pelo 
indivíduo (CHRISTOFOLETTI, 1985, p. 22). 
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Centrado na visão dos “cidadãos comuns”, Amélia Nogueira (2004, p. 212) considera 

cada indivíduo como “foco de seu próprio mundo”, e ressalta outro aspecto importante da 

concepção fenomenológica: “[...] é necessário excluir as crenças nas explanações e 

considerações existentes e, igualmente, sobre os nossos próprios preconceitos, e tentar colocar-

nos na posição daqueles que estão experienciando o fenômeno”. 

Assim sendo, foram realizadas entrevistas com usuários das localidades de Barra de 

Tabatinga e Camurupim, cujo método consistia no preenchimento de uma ficha composta por 

um perfil dos entrevistados – estratificados em gênero, faixa etária, nível de escolaridade e 

rendimento mensal, além da procedência dos mesmos –, e pela avaliação de cinco fotografias 

de paisagens das referidas praias (uma de cada zona de análise). Cada uma delas foi enquadrada 

em cinco classes de qualidade da paisagem: muito alta, alta, média, baixa e muito baixa, sendo 

atribuídas valorações às mesmas, conforme expresso no quadro 27. Em que pese a 

fenomenologia abarcar outros instrumentos e meios de análise, optou-se neste trabalho por 

utilizar apenas a avaliação de fotografias visto que uma análise mais aprofundada deste método 

implicaria em uma equipe e tempo maiores, não disponíveis para o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

 

Quadro 27 – Classificação e valoração da qualidade da paisagem segundo o método direto. 

MÉTODO DIRETO 

CLASSE VALOR 

MUITO ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM 100 

ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM 80 

MÉDIA QUALIDADE DA PAISAGEM 60 

BAIXA QUALIDADE DA PAISAGEM 40 

MUITO BAIXA QUALIDADE DA PAISAGEM 20 
 

Fonte: Elaboração da autora, 2012, com base na classificação proposta por Cuesta, Algarra e 
Pastor, 2001. 

  

Realizadas as avaliações dos dois métodos (indireto e direto) parte-se para sua síntese 

final, por meio da média aritmética de suas valorações (quadro 28). O intuito é estabelecer 

comparativos entre os resultados de uma avaliação técnica com o simples olhar da população. 
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Quadro 28 – Classificação final da qualidade da paisagem. 

QUALIDADE DA PAISAGEM – SÍNTESE FINAL 

CLASSE VALOR 

MUITO ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM 81 – 100 

ALTA QUALIDADE DA PAISAGEM 61 – 80 

MÉDIA QUALIDADE DA PAISAGEM 41 – 60 

BAIXA QUALIDADE DA PAISAGEM 21 – 40 

MUITO BAIXA QUALIDADE DA PAISAGEM < 20 
 

Fonte: Elaboração da autora, 2012, com base na classificação proposta por Cuesta, Algarra e 

Pastor, 2001. 

 

O resultado final busca identificar lugares de notório valor cênico-paisagístico – e que 

por isso devem ser preservados – e os demais espaços de oportunidade projetual, propensos à 

ocupação urbana. Sendo assim, são aqui identificados três tipos, com base nas definições de 

Tardin (2008): espaços âncora, espaços de referência e demais espaços livres. 

Os primeiros correspondem àqueles espaços que obtiveram avaliações finais entre muito 

alta e alta qualidade e que conferem características especiais aos ambientes e seus entornos. 

Apresentam os atributos biofísicos mais preservados e constituem áreas de grande significação 

visual, merecendo, portanto, maior proteção frente à ocupação urbana. 

 Já os espaços de referência são aqueles que apresentam média qualidade da paisagem, 

cujos atributos biofísicos se mostram menos preservados e cuja significação visual não se faz 

notável, se comparada aos espaços âncora. Podem ter zonas destinadas à proteção ou ocupação, 

desde que sejam estabelecidas diretrizes claras quanto a sua utilização. 

E por fim, os demais espaços livres são aqueles com baixa e muito baixa qualidade 

paisagística. Em razão da ausência de qualificações cênicas notáveis, estes lugares geralmente 

apresentam uma alta probabilidade de ocupação, e, apesar dos baixos valores resultantes da 

avaliação, desempenham papel importante no planejamento do uso e ocupação do solo, na 

medida em que possibilitam construções com menor impacto visual. Ao final é apresentado um 

mapa síntese no qual consta um zoneamento com essas três tipologias. 
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CAPÍTULO 5 – AVALIAÇÃO DA PAISAGEM: ATRIBUTOS 

PERCEPTIVOS, BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

 

 

Neste capítulo é desenvolvida a avaliação da qualidade cênico-paisagística do 

universo estudado segundo a aplicação da primeira parte do método indireto. São aqui 

avaliados dois atributos da paisagem: os atributos perceptivos e os biofísicos e 

antrópicos. O objetivo é avaliá-los segundos parâmetros qualitativos e quantitativos, na 

busca pela classificação da qualidade da paisagem existente. 

Foram selecionadas para este estudo cinco zonas de análise30, as quais abrigam 

diferentes tipos de atributo, a fim de alcançar características distintas na qualificação da 

paisagem, e assim, melhor exemplificar a aplicação dos procedimentos metodológicos 

apresentados neste trabalho. As zonas de análise selecionadas são assim denominadas: 

ZA I, ZA II, ZA III, ZA IV e ZA V, conforme mostra a figura 61. 

 

 

5.1 OS ATRIBUTOS PERCEPTIVOS 

 

A abordagem dos atributos perceptivos foi centrada na identificação das 

características físicas que realçam o cenário paisagístico e que confere identidade visual 

ao lugar. Para a avaliação foram considerados três elementos importantes: os elementos 

cênicos, as áreas de emergência visual e os fundos cênicos, detalhados mais adiante. 

  

                                                             
30 Vale ressaltar que para uma apreciação e avaliação mais ampla do universo de estudo seria necessário o 

apoio de uma equipe para sua realização em tempo hábil. 
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FIGURA 61 - ZONAS DE ANÁLISE SELECIONADAS NAS PRAIAS DE 

TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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5.1.1 Elementos Cênicos 

 

Segundo Tardin (2008) os elementos cênicos são aqueles componentes naturais 

que conformam a paisagem, juntamente com sua diversidade de cores, texturas e 

contrastes, atribuindo à mesma atratividade visual. Os elementos mais relevantes são 

observados nas singularidades da topografia, da hidrografia e das comunidades vegetais. 

Os locais de cota mais baixa, predominantes no universo estudado, não 

apresentam atrativos visuais no que tange o quesito topografia. Todavia, destacam-se 

pontos isolados de conformação peculiar como áreas de dunas e falésias, que contrastam 

com a grande extensão da planície costeira de topografia bastante homogênea.  

As falésias representam o elemento topográfico mais significativo do universo de 

estudo, sob o ponto de vista cênico-paisagístico. Suas formas e texturas conformam uma 

espécie de moldura da ampla frente marítima que chega a atingir 35 metros de altura, e 

que em conjunto com alguns afloramentos rochosos, compõem verdadeiras “esculturas” 

naturais, conferindo a este trecho da praia uma geometria singular (figura 62).  

Da mesma maneira, os locais de cotas elevadas junto à Lagoa de Arituba 

proporcionam uma vista de grande valor paisagístico ao estabelecer um contraste visual 

interessante de cores e texturas com a extensa lâmina d’água. A sucessão de pequenas 

ondulações se destaca na paisagem cercando quase por completo a lagoa (figura 63). 

 

Figura 62 – Falésias como elemento cênico 

na praia de Tabatinga. 

Figura 63 – Destaque da topografia como 

elemento cênico na lagoa de Arituba. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2012. Fonte: Acervo da autora, 2013. 
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Além destes, também adquire importância na paisagem a presença de um cordão 

dunar que contrasta, não só na diferença de altura de aproximadamente 25m com seu 

entorno imediato, mas também com o campo antrópico acentuado nas suas proximidades 

(figura 64). O branco de suas areias em parte revestido pelo verde das formações vegetais 

produz um cenário natural que sobressai em meio às casas de veraneio (figura 65).  

 

Figura 64 – Vista aérea das dunas 
localizadas na praia de Tabatinga. 

Figura 65 – Destaque do cordão dunar como 
elemento cênico. 

  
Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 

Nota: Editada pela autora. 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

 

A hidrografia se mostra atributo fundamental na caracterização e apreciação da 

paisagem. A presença de água constitui a característica mais marcante do universo de 

estudo, composto pelas lagoas e pela extensa orla marítima. A orla semiabrigada – ou 

seja, com forma de baixa concavidade – das praias de Tabatinga e Camurupim divide as 

praias em áreas curvas que proporcionam em seus trechos o elemento surpresa de cada 

nova visada. Composta majoritariamente por um litoral arenoso, este contrasta com a 

ampla superfície d’água “emoldurada” pela presença, em muitos pontos, de extensas 

linhas de recifes praiais, formando pequenas enseadas, as chamadas “piscinas naturais” 

de águas claras e calmas – grande atrativo para banhistas – além de compor formas 

esculturais de inegável qualidade estética (figura 66 e 67). 
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Figura 66 – “Piscinas naturais” formadas 

pelos recifes praiais como elemento cênico 

em Camurupim. 

Figura 67 – Destaque para o litoral arenoso 

em contraste com os recifes praiais na praia 

de Tabatinga. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

 

As três lagoas presentes nestas localidades apresentam formas e tamanhos 

distintos e conferem características visuais peculiares à paisagem. A maior delas é a lagoa 

de Arituba, bastante frequentada por visitantes, a qual apresenta forma alongada muito 

extensa de águas azuis que impede abarcá-la em uma só visada. Estabelece contrastes 

com as areias claras e a vegetação de grande porte que a circunda (figuras 68 e 69). 

Em menor escala, as lagoas do Lodo e de Zé de Alceu, se sobressaem por outros 

aspectos. A primeira delas, apesar do importante papel que possui na manutenção dos 

processos naturais na área, apresenta pouca expressividade visual, sendo caracterizada 

pelas águas escuras e pela vegetação que a encobre, pouco se destacando na paisagem 

como mostra a figura 70. Já a lagoa de Zé de Alceu, apesar de também possuir menor 

dimensão (se comparada à lagoa de Arituba), mostra características visuais relevantes 

percebidas principalmente na sua forma e nos contrastes de cores. Constitui superfície 

d’água de contorno irregular, situada em meio a formações vegetais de diferentes portes 

e texturas – ainda pouco afetada pelo processo de atropização – a partir da qual se 

bifurcam pequenos canais (figuras 71 e 72). 
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Figura 68 – Vista panorâmica da lagoa de Arituba. 

 

Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Figura 69 – Elemento cênico hidrografia.  

Figura 70 – Lagoa do Lodo: pouca 

expressividade cênico-paisagística. 

  

Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Figura 71 – Vista aérea da lagoa de Zé de Alceu. 

Figura 72 – Destaque da lagoa de Zé de Alceu 

como elemento cênico hidrográfico. 

  

Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 

Nota: Editada pela autora. 

Fonte: Acervo da autora, 2013. 
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No tocante às comunidades vegetais observa-se que quanto mais conservados, 

mais visualmente expressivos são seus elementos cênicos. Estes são responsáveis pela 

diversidade de tramas e tonalidades que, associados às conformações topográficas e 

superfícies hidrográficas, constituem áreas de alto valor cênico. 

Entre os ecossistemas visualmente mais significativos merecem destaque as áreas 

de mata de tabuleiro mista que representam uma massa verde constante, que ocupa grande 

parte das áreas mais ao interior do continente. Junto a esta, a restinga, que se distribui por 

grande parte do território, ganha destaque pela sua vegetação de menor porte que 

contrasta com a mata mais densa, garantindo uma forte presença visual, como mostram 

as figuras 73 a 75. 

 

Figura 73 – Vista aérea da Mata de tabuleiro mista, presente em quase todo o universo 

estudado. 

 
Fonte: Ronado Diniz, 2008. 

Nota: Editada pela autora. 

 
Figura 74 – Detalhe da vegetação de restinga 

como elemento cênico. 

Figura 75 – Detalhe da vegetação sobre duna 

como elemento cênico. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

LAGOA DE ARITUBA 
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Por fim, vale ressaltar a importância da conservação dos elementos cênicos 

presentes nas praias de Tabatinga e Camurupim, como fundamentais na constituição da 

identidade e diversidade visual destas localidades. 

 

5.1.2 Áreas de Emergência Visual 

 

As áreas de emergência visual são espécies de “aberturas” para a paisagem, as 

quais revelam espaços com formações naturais singulares, percebidos ao longo do 

percurso das principais vias do universo de estudo (RN-063 e Av. Mons. Antonio de 

Barros). A sua identificação tem como finalidade preservar as áreas que apresentam focos 

visuais de relevante valor cênico-paisagístico, as quais podem ter como elementos de 

destaque a topografia, a vegetação e/ou a hidrografia. 

Nas praias de Tabatinga e Camurupim foram identificadas dez áreas de 

emergência visual, sendo que duas delas tomam como foco o destaque da topografia, 

enquanto que as demais apresentam visadas do mar, tendo como ponto de referência a 

percepção visual a partir das seguintes vias: a RN-063 (via de chegada às praias) e a Av. 

Mons. Antonio de Barros (via coletora). Vale enfatizar que a percepção visual desses 

espaços varia de acordo com o meio de transporte utilizado – no caso estudado pode ser 

carro, ônibus ou bicicleta – podendo ser mais ou menos pausadas. Contudo, a grande 

quantidade de curvas existentes nessas vias proporciona uma velocidade moderada e, 

portanto, maior possibilidade de apreciação dessas paisagens, o que agrega ainda mais 

importância a esses espaços. 

 Para melhor identificação das áreas de emergência visual e associação entre 

fotografias e o mapa de atributos perceptivos31 foram adotadas legendas, tais como EV1, 

EV2, EV3, etc. 

A partir da RN-063, foram percebidas as seguintes áreas de emergência visual: 

- As formações do relevo em Tabatinga (EV1); 

- Vista do mar em Tabatinga (EV2); 

- Vista das falésias e afloramentos rochosos em Tabatinga (EV3). 

 Dentre as vistas identificadas a partir da Av. Mons. Antonio de Barros destacam-

se: 

- Vista do mar em Tabatinga (EV4); 

                                                             
31 O mapa com a localização georreferenciada das áreas de emergência visual e fundos cênicos aqui 

identificados encontra-se na figura 88, situada na página 119. 
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- Vista da praia em Tabatinga (EV5); 

- Vista das dunas em Tabatinga (EV6); 

- Vista da praia em Tabatinga (EV7); 

- Vista da praia em Camurupim (EV8); 

- Vista da praia em Camurupim (EV9); 

- Vista da praia em Camurupim (EV10). 

 Ao chegar à praia de Tabatinga percebe-se, ao olhar em direção ao interior do 

continente, um longo trecho formado por uma topografia levemente acidentada quase que 

completamente coberta por uma mistura de comunidades vegetais nativas que compõem 

um grande campo verde, o qual dá ao visitante a primeira impressão da riqueza dos 

recursos naturais existentes na área (figura 76). 

Pouco mais adiante, abre-se a primeira visada do mar, de onde se tem a noção da 

altura imposta pelas falésias (figura 77), mas ainda de maneira tímida, só sendo esta 

paisagem bem percebida poucos metros à frente, onde um grande “enquadramento” deste 

conjunto paisagístico se descortina, revelando – a partir de aproximadamente 35 metros 

de altura – a praia circundada por grandes paredões, os quais aos poucos se reduzem a 

grandes afloramentos rochosos revelados pela maré baixa (figura 78). 

Ao chegar à Av. Mons. Antonio de Barros, começa-se a perceber a diminuição 

das elevadas cotas observadas nas áreas de emergência visual anteriores, proporcionando 

a visada do mar por sobre as casas de veraneio, e a noção de aproximação com o mesmo 

(figura 79). Áreas como estas despertam a sensação de surpresa e a curiosidade a respeito 

do entorno, possibilitada pelo baixo gabarito das edificações neste local. Estas quatro 

primeiras áreas de emergência visual recebem, respectivamente, as determinações “EV1”, 

“EV2”, “EV3” e “EV4” para suas localizações em mapa. 
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Figura 76 – Realce do conjunto topografia e 

vegetação na praia de Tabatinga (EV1). 

Figura 77 – Abertura para o mar na praia de 

Tabatinga (EV2). 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Figura 78 – Vista do conjunto mar e falésias 
na praia de Tabatinga (EV3). 

Figura 79 – Realce do mar por sobre as 
residências na praia de Tabatinga (EV4). 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Já no nível do mar, a área EV5 revela a proximidade com as areias claras e com a 

vegetação rasteira de restinga que, em conjunto com o mar, proporcionam uma pequena 

abertura para a praia (figura 80). A área de emergência visual 6 (EV6) toma como foco a 

topografia que mostra a sucessão de ondulações das dunas situadas mais ao interior da 

praia de Tabatinga, que conformam uma paisagem ainda pouco afetada pela ação do 

homem (figura 81). 
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Figura 80 – Vista de acesso à praia em 
Tabatinga (EV5). 

Figura 81 – Vista das dunas na 

conformação da topografia da praia de 

Tabatinga (EV6). 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Mais adiante, as áreas de emergência visual 7, 8, 9 e 10 tem como referência o 

mar, onde todas revelam uma pequena “abertura” visual de parte da faixa da praia, seja 

através de formações naturais (EV7 e EV1O) ou por interferência do homem (EV8 e 

EV9), como apresentam as figuras 82 a 85. Dessa forma, elas funcionam como pontos 

focais que despertam o interesse por aqueles espaços diferenciados da paisagem edificada 

observada ao longo do percurso. 

 

Figura 82 – Vista de acesso à praia em 

Tabatinga (EV7). 

Figura 83 – Vista de acesso à praia em 

Camurupim (EV8). 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Fonte: Acervo da autora, 2013. 
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Figura 84– Vista de acesso à praia em 

Camurupim (EV9). 

Figura 85 – Vista de acesso à praia em 

Camurupim (EV10). 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

  

5.1.3 Fundos Cênicos 

 

 Os fundos cênicos correspondem às vistas mais amplas permitidas por alguns 

espaços livres, a partir de pontos com cotas mais elevadas. Sua identificação possibilita a 

apreciação dos elementos cênicos em conjunto, onde são explicitados contrastes e 

combinações entre topografia, hidrografia e vegetação. 

 Tal como realizado nas áreas de emergência visual, será aqui adotada a 

nomenclatura “FC” para a identificação dos pontos de observação dos fundos cênicos no 

mapa de atributos perceptivos. 

Devido ao fato de o universo estudado estar situado em uma área de planície 

costeira, são observados poucos pontos de vistas panorâmicas, sendo identificadas quatro 

áreas a partir das quais podem ser observados fundos cênicos de significativo valor 

cênico-paisagístico, destacados no mapa da figura 90, situada na página 128. São os 

seguintes: 

- Vista do conjunto falésias e afloramentos rochosos (FC1); 

- Vista do conjunto falésias e dunas (FC2); 

- Vista da lagoa de Arituba (FC3); 

- Vista do mar na praia de Camurupim (FC4). 

 O primeiro fundo cênico (FC1) observado no universo de estudo pode ser 

contemplado ainda na chegada à praia de Tabatinga (figura 86). A partir do topo da falésia 

pode-se observar quase todo o paredão, o qual em alguns pontos se encontra com 

afloramentos rochosos descobertos pela baixa da maré. Visada semelhante se tem a partir 
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da mesma altura, contudo a partir do lado oposto das falésias (FC2) como mostra a figura 

87. Deste espaço, observa-se o encontro das falésias com as dunas da praia de Búzios, 

conformando visual de alta qualidade paisagística. 

 Outra visada significante se obtém nas proximidades da lagoa de Arituba (FC3). 

A partir de um de seus pontos de cota mais elevada tem-se uma vista panorâmica de 

grande parte da lagoa, na qual se observa de forma clara o conjunto dos três elementos 

cênicos abordados neste trabalho, topografia, hidrografia e vegetação (figura 88). 

Próximo a este ponto de observação, voltando-se, porém, para o litoral, tem-se uma ampla 

visada da praia de Camurupim (FC4), onde o espaço livre possibilita conhecer alguns 

traçados característicos da área, como o campo antrópico majoritariamente de baixo 

gabarito com destaque para o elemento cênico mar, o qual é realçado pela presença dos 

recifes que marcam a feição da paisagem no local (figura 89). 

 

Figura 86 – Vista das falésias e afloramentos 

rochosos na praia de Tabatinga (FC1). 

Figura 87 – Vista das falésias e dunas na 

praia de Tabatinga (FC2). 

  
Fonte: Acervo da autora, 2012. 

 

Fonte: Acervo da autora, 2012. 

 

Figura 88 – Visada da lagoa de Arituba na praia de Tabatinga (FC3). 

 

Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

 

LAGOA DE ARITUBA 
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Figura 89 – Vista parcial da praia de Camurupim (FC4). 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

 

5.1.4 Resultados Parciais 

 

O estudo dos atributos perceptivos busca avaliar o grau de qualidade visual da 

paisagem, com a finalidade de preservar os espaços que permitem as vistas desses 

cenários. Com base nas classificações definidas por Tardin (2008), associadas aos 

parâmetros quantitativos propostos por Cuesta, Algarra e Pastor (2001), os atributos 

perceptivos foram aqui categorizados em níveis que variam entre baixa, média e alta 

qualidade paisagística, a partir da contagem dos elementos visuais identificados em cada 

zona de análise, como exposto na figura 90, a qual indica a localização de cada um. 

 Sendo assim, são consideradas de baixa qualidade aquelas zonas de análise na 

qual estão situados até dois atributos perceptivos, sejam eles elementos cênicos, áreas de 

emergência visual ou fundos cênicos. Possuem média qualidade aquelas zonas que 

abrigam entre dois e cinco atributos; e aquelas zonas cujos atributos totalizam seis ou 

mais são classificadas como de alta qualidade visual. 

 Os atributos perceptivos foram especializados em mapa com suas respectivas 

localizações georreferenciadas, além de quantificados e classificados por zona de análise, 

como demonstra a tabela 6. 
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FIGURA 90 - LOCALIZAÇÃO DOS ATRIBUTOS PERCEPTIVOS NAS PRAIAS DE 

TABATINGA E CAMURUPIM. 

TABELA 6 - SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS PERCEPTIVOS, COM 

A CLASSIFICAÇÃO E VALORAÇÃO DE CADA ZONA DE ANÁLISE. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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Dentre as zonas de análise selecionadas apenas a ZA I apresenta alta qualidade 

de seus atributos perceptivos, visto que abriga um grande número de áreas de relevante 

visual cênico-paisagístico, o que sugere a necessidade de uma proteção mais rígida no 

que se refere ao uso e ocupação do solo nestes locais. As demais zonas foram classificadas 

como de média qualidade, sendo a maior quantidade de atributos, dentre estes, encontrada 

na ZA IV, com cinco pontos de significativa qualidade visual. 

 

 

5.2 OS ATRIBUTOS BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

  

 Na avaliação dos atributos biofísicos e antrópicos da área é verificado o grau de 

qualidade da paisagem, segundo critérios de caráter estritamente estético, através da 

localização em mapa, quantificação e valoração de alguns elementos físicos. A finalidade 

é identificar as principais características biofísicas que compõem a paisagem e obter o 

grau de qualidade dos mesmos em cada zona de análise estudada. Para tanto, são aqui 

avaliados os seguintes aspectos: 

- Topografia: avaliação da complexidade topográfica e sua contribuição para a qualidade 

visual da área; 

- Hidrografia: identificação da existência e localização de corpos d’água, os quais 

influem na qualidade paisagística; 

- Comunidades vegetais e ecossistemas: destaca-se a existência e localização das 

comunidades vegetais e ecossistemas mais relevantes na área e zonas de degradação em 

comparação às áreas ainda preservadas; 

- Interferência dos empreendimentos: avaliação do grau de transformação da paisagem 

natural pela construção de empreendimentos imobiliário-turísticos; 

- Degradação ambiental: identificação das zonas que sofreram queimadas ou 

desmatamento e que, portanto, diminuem a qualidade paisagística na área. 

Para a realização desta etapa foram confeccionados mapas, os quais tomaram 

como base o material cartográfico fornecido pela prefeitura municipal de Nísia Floresta 

(anexos do Plano Diretor), acervo fotográfico do IDEMA (fotos realizadas por Ronaldo 

Diniz, 2008), e o acervo fotográfico pessoal produzido entre setembro de 2012 e janeiro 

de 2013, além da base de dados do setor de georreferenciamento do IDEMA acerca da 

localização das comunidades vegetais avaliadas. 
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As avaliações feitas acerca dos atributos biofísicos e antrópicos das praias de 

Barra de Tabatinga e Camurupim resultaram em quatro mapas: topografia, hidrografia, 

comunidades vegetais e ecossistemas, interferência dos empreendimentos e degradação 

ambiental, apresentados nas próximas páginas (figuras 91 a 95). 
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FIGURA 91 - REPRESENTAÇÃO DO ATRIBUTO BIOFÍSICO “TOPOGRAFIA” 

NAS PRAIAS DE TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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FIGURA 92 - REPRESENTAÇÃO DO ATRIBUTO BIOFÍSICO “HIDROGRAFIA” 

NAS PRAIAS DE TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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FIGURA 93 - REPRESENTAÇÃO DO ATRIBUTO BIOFÍSICO “COMUNIDADES 

VEGETAIS E ECOSSISTEMAS” NAS PRAIAS DE TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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FIGURA 94 - REPRESENTAÇÃO DO ATRIBUTO ANTRÓPICO 

“INTERFERÊNCIA DOS EMPREENDIMENTOS” NAS PRAIAS DE TABATINGA E 

CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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FIGURA 95 - REPRESENTAÇÃO DO ATRIBUTO ANTRÓPICO “DEGRADAÇÃO 

AMBIENTAL” NAS PRAIAS DE TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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5.2.1 As Zonas de Análise 

 

A primeira zona de análise selecionada, que recebe a nomenclatura ZA I, está 

situada no início da praia de Tabatinga e abriga uma grande variedade de atributos 

biofísicos (figura 96). Ela é considerada uma unidade costeira pela sua proximidade com 

o mar, e é neste local observada a maior declividade de todo o universo de estudo (6%), 

o que equivale a uma diferença de altura de aproximadamente 60m, em grande parte 

devido à presença das falésias, o que a classifica como íngreme. No tocante às 

comunidades vegetais e ecossistemas, a ZA I compreende vastas áreas de mata de 

tabuleiro mista e restinga e extensa faixa de falésias, o que se reflete em uma alta 

qualidade dos mesmos. 

 

Figura 96 – Vista aérea da Zona de análise I. 

 
Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 

Nota: Editada pela autora. 

 

Apesar de pouco numerosos, o porte dos empreendimentos e a sua inserção em 

meio à zona verde (principalmente do Resort & Spa Sol do Atlântico, indicado na figura 

97) provocam um grande impacto visual, sendo sua interferência na paisagem 

considerada alta (a maior registrada dentre as zonas de análise selecionadas) – tanto pela 

extensa área de seus lotes como pela altura de seus gabaritos – o que reduz 

consideravelmente a qualidade final dos atributos biofísicos nesta zona. 

ZA I 
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Atualmente podem ser encontrados na ZA I três condomínios fechados: Ocean 

view Tabatinga Resort (já construído), Condomínio enseada de Tabatinga (em 

construção) e o Resort & Spa Sol do Atlântico (construção embargada), como mostram 

as figuras 97 a 101. Para melhor visualização, o quadro 29 mostra as classificações e 

valorações estabelecidas para esta zona de análise. 

 

Figura 97 – Localização dos empreendimentos na ZA I: 1 - Resort & Spa Sol do 

Atlântico; 2 - Ocean view Tabatinga Resort; 3 - Condomínio enseada de 
Tabatinga (ainda em construção). 

 

Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 
Nota: Editada pela autora. 

 

Figura 98 – Ocean view Tabatinga Resort. 
Figura 99 – Condomínio enseada de 

Tabatinga. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 
 

Fonte: Acervo da autora, 2013. 
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Figura 100 – Vista frontal do Resort & Spa 

Sol do Atlântico. 

Figura 101 – Vista lateral do Resort & Spa 

Sol do Atlântico. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2012. Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Quadro 29 – Quantitativo dos atributos biofísicos e antrópicos na Zona de Análise I. 

ATRIBUTOS CLASSE VALORAÇÃO 

Topografia Íngreme (6%) 60 

Hidrografia Unidade costeira 100 

Comunidades vegetais e ecossistemas Média integração 58,54 

Interferência dos empreendimentos Alta -80 

Degradação ambiental Muito alta (11,5%) -100 

Fonte: IDEMA, 2002 e trabalhos de campo, 2013. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

A Zona de Análise II, situada contiguamente à ZA I, apresenta características 

distintas desta (figura 102). Por não compreender a área de praia, tampouco lagos ou rios, 

ela é classificada como unidade interior sem água. Como a primeira, esta zona também 

apresenta variação topográfica significativa (5%), uma variação de altura de 

aproximadamente 50m, classificando-a como íngreme, onde abarca uma pequena faixa 

das falésias na sua proximidade com o mar. 
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Figura 102 – Vista aérea da Zona de Análise II. 

 
Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 

Nota: Editada pela autora. 

 

Semelhante à unidade anterior, esta também abriga espécies de Mata de tabuleiro 

mista e restinga, onde se pode ressaltar ainda a presença de um cordão dunar de área 

significativa. Em razão da significativa ocupação do solo (seja por empreendimentos, seja 

pelas tradicionais casas de veraneio), o resultado da integração entre qualidade e 

fragilidade32 de sua vegetação e ecossistemas foi classificado como média. 

O impacto causado pelos empreendimentos na área ainda se mostra relativamente 

pequeno, correspondendo apenas à presença do Ocean view Tabatinga Resort e do 

Condomínio enseada de Tabatinga, já mostrados nas figuras 98 e 99, sendo, portanto, sua 

interferência classificada como baixa. A destruição dos elementos naturais, observada 

dentro dos lotes destas edificações, associada à devastação de outros terrenos na ZA II, 

somam pouco mais de 3% da área total da referida zona, o que a classifica como de média 

degradação ambiental, como melhor detalha o quadro 30, a seguir. 

 

 

 

 

                                                             
32 Vale lembrar que a qualificação e valoração do atributo “comunidades vegetais e ecossistemas” são dados 

em função tanto da qualidade como da fragilidade dos mesmos, consoante as definições de Cuesta, Algarra 

e Pastor (2001), melhor detalhadas no capítulo 3. 

ZA II 
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Quadro 30 – Quantitativo dos atributos biofísicos e antrópicos na Zona de Análise II. 

ATRIBUTOS CLASSE VALORAÇÃO 

Topografia Íngreme (5%) 60 

Hidrografia Unidade interior sem água 0 

Comunidades vegetais e ecossistemas Média integração 41,66 

Interferência dos empreendimentos Baixa -40 

Degradação ambiental Média (3,12%) -60 

Fonte: IDEMA, 2002 e trabalhos de campo, 2013. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Apesar de estarem situadas uma adjacente à outra, as zonas de análise III e IV 

apresentam poucas semelhanças no que tange o conjunto de seus atributos biofísicos e 

antrópicos (figura 103). Ambas apresentam topografias similares, onde a primeira contém 

cotas pouco mais elevadas que a segunda, apresentando declividades de 2,5% e 1%, 

respectivamente, sendo classificadas como ondulada e plana (Juntas elas variam de 0 a 

30m de altura). Enquanto a primeira está localizada em uma unidade interior com água 

(Lagoa de Arituba), a segunda constitui uma unidade costeira.  

O primeiro grande contraste pode ser percebido na identificação das comunidades 

vegetais. Enquanto a ZA III abarca uma extensa e bem preservada faixa de mata de 

tabuleiro, a ZA IV, com grau de ocupação bem mais avançado, não apresenta áreas 

significativas de vegetação. Entretanto, merece ênfase seu litoral arenoso marcado pela 

presença de extensos recifes praiais que conferem notável valor cênico. Tais diferenças 

resultam em uma integração entre qualidade e fragilidade considerada de muita alta 

qualidade na primeira zona de análise, e de muito baixa qualidade na outra. 
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Figura 103 – Vista aérea das Zonas de Análise III e IV. 

 
Fonte: Ronaldo Diniz, 2008.  

Nota: Editada pela autora. 

 

Outra disparidade pode ser percebida na implantação dos empreendimentos 

turísticos. A ZA IV além de sua proximidade com o mar, ela abriga uma faixa de terra 

bastante valorizada pela sua localização entre este e a lagoa de Arituba, a qual proporciona 

uma atrativa vista cênica (figura 104). Esta região conta atualmente com um total de oito 

empreendimentos imobiliários, os quais variam bastante quanto a sua dimensão e número 

de unidades habitacionais. O somatório das áreas dos lotes ocupados por estas edificações 

alcança aproximadamente 5 ha (quase 10% da área total da zona de análise), cujos 

gabaritos variam entre 1 e 3 pavimentos, o que sugere uma interferência de grau médio. 

Dentre os empreendimentos localizados na unidade, três situam-se entre o mar e 

a lagoa de Arituba: Águas de Tabatinga Condomínio, Praia Bonita Beach Resort & 

Conventions e o Condomínio Tabatinga Beach Resort. Todos possuem três pavimentos, 

somando uma área construída de aproximadamente 3,2 ha, estando apenas o primeiro em 

construção atualmente e os outros dois concluídos. Os demais apresentam menor porte, 

com exceção do Arituba Spa Center – construção atualmente embargada – que sozinho 

ocupa uma área total de 4 ha, com uma área já construída de quase 13.000m², dentre os 

quais 2.644m² encontram-se dentro da ZA IV (figuras 104 a 111). Em razão da extensa 

área ocupada pelos empreendimentos, e por se tratar de espaços cujos atributos biofísicos 

foram devastados quase por completo, pode-se verificar na ZA IV um médio grau de 

ZA III 

ZA IV 
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degradação ambiental, o qual atinge aproximadamente 8,6% da área total da referida 

zona. 

 

Figura 104 – Empreendimentos situados na 

ZA IV, entre o mar e a lagoa de Arituba: 1- 
Águas de Tabatinga Condomínio; 2 - Praia 

Bonita Beach Resort & Conventions; 3 - 

Condomínio Tabatinga Beach Resort. 

Figura 105 – Empreendimentos na ZA IV: 1- 
Condomínio Picasso; 2 - Condomínio 

multifamiliar; 3 - Condomínio Arituba 

Tropica; 4 - Arituba Spa Center. 

  

Fonte: IDEMA, 2008. 
Nota: Editada pela autora. 

 

Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 
Nota: Editada pela autora. 

 

Figura 106 – Vista dos empreendimentos a partir da lagoa de Arituba. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 
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Figura 107 – Condomínios de menor porte à 

beira-mar. 

Figura 108 – Condomínio Arituba 

Tropical. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Figura 109 – Arituba spa center: bloco situado à beira mar. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Figura 110 – Arituba spa center: bloco 
situado do outro lado da via. 

Figura 111 – Pousada e restaurante flutuante 
do mar. 

  
Fonte: Acervo da autora, 2013. Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Cenário muito diferente é encontrado na ZA III, a qual não abriga nenhum 

empreendimento imobiliário-turístico – apenas poucas residências de veraneio 

tradicionais – o que configura uma interferência classificada como muito baixa. Este fato 
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também justifica o baixo nível de degradação ambiental, não sendo constatadas áreas de 

significativa destruição de seus recursos naturais. Para melhor avaliação e comparação 

seguem os quadros 31 e 32 com o resumo dos atributos biofísicos e antrópicos nestas 

zonas de análise. 

 

Quadro 31 – Quantitativo dos atributos biofísicos e antrópicos na Zona de Análise III. 

ATRIBUTOS CLASSE VALORAÇÃO 

Topografia Ondulado (2,5%) 20 

Hidrografia Unidade interior com água 60 

Comunidades vegetais e ecossistemas Muito alta integração 92,00 

Interferência dos empreendimentos Muito baixa (0%) 0 

Degradação ambiental Baixa (0%) -10 

Fonte: IDEMA, 2002 e trabalhos de campo, 2013. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Quadro 32 – Quantitativo dos atributos biofísicos e antrópicos na Zona de Análise IV. 

ATRIBUTOS CLASSE VALORAÇÃO 

Topografia Plano (1%) 10 

Hidrografia Unidade costeira 100 

Comunidades vegetais e ecossistemas Muito baixa integração 12,00 

Interferência dos empreendimentos Média -60 

Degradação ambiental Média (8,62%) -60 

Fonte: IDEMA, 2002 e trabalhos de campo, 2013. 

Nota: Elaboração da autora. 

 

Por fim, a última Zona de Análise, a ZA V, é marcada pela significante 

conservação de seus elementos naturais, como demonstra a figura 112. Ela abrange tanto 

a área de praia, como uma lagoa (Zé de Alceu), prevalecendo como unidade costeira, 

devido a sua maior valoração. Sua topografia, com inclinação de apenas 1,5%, não 

apresenta grandes variações de altura, sendo, deste modo, classificada como ondulada. 

Merece atenção a presença expressiva e bem conservada da vegetação de restinga e a 

faixa de litoral arenoso pouco ocupada, cenário que se reflete em uma integração entre 

qualidade e fragilidade considerada média nesta unidade. 

De forma semelhante ao que ocorre na ZA III, esta não abriga nenhum tipo de 

empreendimento imobiliário-turístico, o que resulta em uma interferência considerada 

muito baixa para este tipo de construção, assim como o grau de degradação ambiental na 
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área, que também se mostra baixo. O quadro 33 traz as classes e as respectivas valorações 

dos atributos biofísicos e antrópicos identificados na referida zona de análise. 

 

Figura 112 – Vista aérea da Zona de Análise V. 

 

Fonte: Ronaldo Diniz, 2008. 
Nota: Editada pela autora. 

 

 
Quadro 33 – Quantitativo dos atributos biofísicos e antrópicos na Zona de Análise V. 

ATRIBUTOS CLASSE VALORAÇÃO 

Topografia Ondulado (1,5%) 20 

Hidrografia Unidade costeira 100 

Comunidades vegetais e 

ecossistemas 
Média integração 40,19 

Interferência dos empreendimentos Muito baixa 0 

Degradação ambiental Baixa (0%) -10 

Fonte: IDEMA, 2002 e trabalhos de campo, 2013. 
Nota: Elaboração da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

ZA V 
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5.2.2 Resultados Parciais 

 

 Para estabelecer a qualidade final da paisagem consoante seus atributos biofísicos 

e antrópicos, foi realizada uma integração das valorações de cada um deles (topografia, 

hidrografia, comunidades vegetais e ecossistemas,  interferência dos empreendimentos e 

degradação ambiental). Finalizados os cálculos chegou-se a uma síntese expressa na 

tabela 7. 

 Visto que na avaliação dos atributos biofísicos e antrópicos, quanto mais 

conservados forem os recursos ambientais, maior será a qualidade paisagística da área, 

pôde-se verificar que as zonas que receberam as melhores classificações foram a ZA III 

e a ZA V, em razão do significativo grau de conservação de seus atributos, mas, 

sobretudo, pela pouca interferência de suas edificações. Embora estejam ambas situadas 

em uma área de topografia pouco acidentada, o que confere uma baixa pontuação a sua 

qualidade final, a ausência de empreendimentos imobiliários e a baixa degradação de seus 

recursos, mantiveram certo equilíbrio quantitativo de suas avaliações, resultando nas 

classificações de média e baixa qualidade, respectivamente. 

 As demais zonas (ZA I, ZA II e ZA IV) obtiveram muito baixa qualidade biofísica, 

cada uma com particularidades distintas. A ZA I, embora proporcione um conjunto 

visualmente expressivo formado pela sua topografia e hidrografia ao observador, e uma 

significante de comunidades vegetais e ecossistemas, ela teve sua qualidade prejudicada 

pelos altos níveis de impacto decorrentes da presença de empreendimentos imobiliários 

de grande porte, os quais totalizam a área de maior ocupação do universo de estudo.  

Já a ZA II, que apresenta como ponto marcante sua topografia, mesmo com a 

pouca interferência causada pelas construções, teve sua qualidade final reduzida tanto em 

razão da existência de extensas faixas de terra desmatadas, como pela ausência de corpos 

d’água, os quais se sobressaem nas paisagens das regiões costeiras; e também se 

comparada às outras unidades que abrangem lagoas ou parte da faixa litorânea. 

E finalmente a ZA IV, pode ter sua baixa qualificação justificada pela grande 

concentração de empreendimentos imobiliário-turísticos nesta área. Mesmo com uma 

localização privilegiada – em razão da proximidade com o mar e a lagoa de Arituba – a 

intensa ocupação do solo resultou também na degradação das comunidades vegetais, 

quase inexistentes na referida zona de análise. 
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CAPÍTULO 6 – AVALIAÇÃO DA PAISAGEM: ATRIBUTOS DE 

PLANEJAMENTO E PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

  

O desenvolvimento do presente capítulo encontra-se dividido em duas partes: a 

primeira trata da análise dos atributos de planejamento, concluindo o método indireto 

iniciado no capítulo anterior; a segunda delineia a aplicação do método direto, o qual trata 

da avaliação feita pela população acerca da qualidade cênico-paisagística por ela 

percebida. 

 

 

6.1 OS ATRIBUTOS DE PLANEJAMENTO 

 

A análise dos atributos de planejamento estabelecidos para o controle do uso e 

ocupação do solo também desempenham papel vital na preservação da qualidade 

paisagística de uma área, conforme ressalta Tardin (2008). Pretende-se nesta etapa 

verificar os parâmetros de proteção aos quais o universo de estudo encontra-se submetido, 

precisar espacialmente as zonas com maior ou menor restrição à ocupação e, 

consequentemente, com maiores possibilidades de preservação. 

Para tanto, foram considerados os instrumentos estabelecidos pelo Plano Diretor 

do município de Nísia Floresta, que obedecem às determinações impostas pelo Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC (Lei Nº 7.661, de 16 de maio de 1988) e 

pelo Zoneamento Ecológico-Econômico do litoral oriental do Rio Grande do Norte - ZEE 

(Lei nº 7.871/2000), dentre os quais são destacadas: 

- Macrozonas 

- Áreas Especiais 

 

 

6.1.1 Macrozonas e Áreas Especiais 

 

 O macrozoneamento estabelecido pelo plano diretor define quatro zonas especiais 

de proteção ambiental (ZPA’s), em seu art. 17: ZPA I, ZPA II, ZPA III e ZPA IV, todas 

elas abrangendo parte do universo estudado, como mostram as figuras 113 a 115. 
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A zona especial de proteção ambiental I (ZPA I), que abrange a maior parte do 

universo estudado, não estabelece instrumentos específicos quanto ao grau de restrição à 

ocupação do solo. Limita-se apenas a realçar a importância da proteção dos mananciais, 

áreas estuarinas e ecossistemas, e da vegetação natural, além da exigência dos estudos de 

impacto ambiental nos processos de licenciamento.  

 A zona especial de proteção ambiental II (ZPA II) trata das zonas às margens dos 

rios e lagoas, sobre os quais proíbe qualquer tipo de construção nas áreas medidas a partir 

do nível mais alto, contado da margem do espelho d’água em projeção horizontal, com 

largura mínima proporcional à largura do curso d’água em questão, consentindo o que 

estabelece o Código Florestal brasileiro (Lei nº 12.651/2012) sobre a delimitação das 

Áreas de Preservação permanente (APP’s). 

 

I) trinta metros, para o curso d`água com menos de 10m (dez metros) 

de largura; 
II) cinqüenta metros, para o curso d`água a partir de 10 (dez) até 50m 

(cinquenta metros) de largura; 

III) cem metros, para o curso d`água com mais de 50m (cinqüenta 

metros) até 200m (duzentos metros) de largura; 
IV) duzentos metros, para o curso d`água com mais de 200m (duzentos 

metros) até 600m (seiscentos metros) de largura; 

V) quinhentos metros, para o curso d`água com mais de 600m 
(seiscentos metros) de largura; 

VI) cinquenta metros, ao redor de nascentes ou olho d'água ainda que 

intermitente, de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia 

contribuinte; 
VII) cinquenta metros, ao redor de lagos e lagoas naturais, situadas em 

área urbana; 

VIII) cem metros, ao redor de lagos e lagoas naturais que estejam 
situadas em áreas rurais, exceto corpos d'água com até vinte hectares de 

superfície, cuja faixa marginal será de cinquenta metros (NÍSIA 

FLORESTA, 2007, art. 17, §2º). 

 

A zona especial de proteção ambiental III (ZPA III) apresenta restrições mais 

objetivas quanto ao uso e ocupação do solo, a qual se destina à proteção integral de seus 

recursos ambientais: “[...] não serão permitidas quaisquer atividades modificadoras do 

meio ambiente natural ou atividades geradoras de sobre-pressão antrópica” (NÍSIA 

FLORESTA, 2007, art. 17, §3º). 

Já a zona especial de proteção ambiental IV (ZPA IV), que, dentro do universo de 

estudo, abrange todas as outras ZPA’s, expressa a intenção de conservar o sistema natural 

em prol do bem-estar da população, inclusive ressaltando a importância da não 

descaracterização das belezas naturais. Contudo, além das imprecisões sobre quais 



Capítulo 6 – Avaliação da Paisagem: Atributos de Planejamento e Percepção da População | 150 

 

atributos requerem proteção, também não são previstos em lei os meios e instrumentos 

para tal, o que impossibilita sua aplicação prática.  

 

 

  



Capítulo 6 – Avaliação da Paisagem: Atributos de Planejamento e Percepção da População | 151 

 

FIGURA 113 - REPRESENTAÇÃO DO ATRIBUTO DE PLANEJAMENTO 

“MACROZONAS – ZPA I” NAS PRAIAS DE TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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FIGURA 114 - REPRESENTAÇÃO DO ATRIBUTO DE PLANEJAMENTO 

“MACROZONAS – ZPAs II E III” NAS PRAIAS DE TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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FIGURA 115 - REPRESENTAÇÃO DO ATRIBUTO DE PLANEJAMENTO 

“MACROZONAS – ZPA IV” NAS PRAIAS DE TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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Referente às áreas especiais no município de Nísia Floresta, observa-se a presença 

de duas delas no universo estudado: a área especial de interesse turístico e lazer, e a área 

especial de interesse paisagístico (figura 116). A primeira delas, que se estende por quase 

todo o universo estudado, tem como finalidade principal o incentivo de planos e 

programas de interesse turístico. Para isso, o plano diretor estabelece no art. 24 diretrizes 

de uso e ocupação do solo, com fins de desenvolvimento turístico e ambiental, que as 

glebas com área inferior a 1.500m² obedecerão aos índices urbanísticos definidos para as 

zonas de adensamento básico. Enquanto que as glebas com área igual ou superior a 

1.500m² atenderão aos requisitos estabelecidos para as zonas adensáveis. 

 Já as áreas de interesse paisagístico são definidas pelo art. 39 como sendo “[...] 

aquelas que, mesmo passíveis de adensamento, visam proteger o valor cênico-

paisagístico, assegurar condições de bem estar, garantir a qualidade de vida e o equilíbrio 

climático da cidade”. No que abrange o universo estudado, obtêm esta classificação 

apenas as áreas ocupadas pelas falésias na praia de Tabatinga. Sobre a mesma, o plano 

diretor cita a necessidade de se definir pontos de visuais com a função de proteger a visão 

cênica e paisagística sem, no entanto, especificar os meios e instrumentos para tal. 

Ademais, vale enfatizar mais dois zoneamentos que abordam a proteção da 

paisagem: o primeiro está disposto no art. 19 do referido plano diretor que, consoante às 

determinações do ZEE, estabelece área non-edificandi na faixa de 33 metros contados 

horizontalmente, a partir da borda das falésias em direção ao continente; o segundo é 

apresentado pelo art. 13 do ZEE, que delimita uma faixa de 500 metros a partir da linha 

de preamar máxima para o interior do continente, a qual é considerada de relevante 

interesse ecológico, turístico e paisagístico (figura 117).  

Embora sejam previstos zoneamentos com foco na defesa da paisagem, ainda não 

são discriminadas condições de uso desses espaços, nem instrumentos urbanísticos que 

assegurem sua proteção. 
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FIGURA 116 - REPRESENTAÇÃO DO ATRIBUTO DE PLANEJAMENTO “ÁREAS 

ESPECIAIS – AEIT E AEIP” NAS PRAIAS DE TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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FIGURA 117 - REPRESENTAÇÃO DO ATRIBUTO DE PLANEJAMENTO “ÁREAS 

ESPECIAIS – AEIE E ANE” NAS PRAIAS DE TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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6.1.2 Resultados Parciais 

 

Para apreciação das especificidades de planejamento em cada zona de análise 

foram espacializados e descritos dentro do universo de estudo oito zoneamentos 

diferentes, os quais receberam as seguintes denominações: 

- Zona de proteção ambiental I (ZPA I); 

- Zona de proteção ambiental II (ZPA II); 

- Zona de proteção ambiental III (ZPA III); 

- Zona de proteção ambiental IV (ZPA IV); 

- Área especial de interesse turístico e lazer (AEIT); 

- Área especial de interesse paisagístico (AEIP); 

- Área especial de interesse ecológico, turístico e paisagístico (AEIE); 

- Área non-edificandi das falésias (ANE) 

Visto que os zoneamentos estabelecidos pela legislação urbanística muitas vezes 

se sobrepõem, optou-se por priorizar na avaliação quantitativa aquelas cujas áreas 

predominam dentro de cada zona de análise, isto é, prevalecem os zoneamentos que 

englobem mais de 50% da área da ZA. 

 Foi atribuída a classificação de baixa qualidade dos atributos de planejamento 

àquelas zonas que apresentam intenções gerais de proteção, mas que ainda carecem de 

instrumentos urbanísticos de regulamentação mais específicos para sua efetivação. São 

elas: ZPA I, ZPA IV e AEIT, AEIP e AEIE. Para atender à classificação de média 

qualidade dos atributos de planejamento, devem estar presentes nas zonas de análise 

aquelas áreas cujo planejamento urbanístico permite a ocupação sob condições especiais 

de gestão, como é o caso da ZPA II, a qual estabelece parâmetros que limitam a ocupação 

do solo em determinadas regiões. As únicas regiões pensadas sob a condição estrita de 

não serem ocupadas sob nenhuma hipótese, são: ZPA III e ANE que implica, portanto na 

alta qualidade dos seus atributos de planejamento (quadro 34). 
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Quadro 34 – Qualidade dos atributos de planejamento por macrozonas e zonas especiais. 

Zoneamento Qualidade dos atributos de planejamento Valor 

ZPA I BAIXA 20 

ZPA II MÉDIA 60 

ZPA III ALTA 100 

ZPA IV BAIXA 20 

AEIT BAIXA 20 

AEIP BAIXA 20 

AEIE BAIXA 20 

ANE ALTA 100 

Fonte: Plano diretor de Nísia Floresta, 2007. 
Nota: Elaboração da autora. 

 

 Na análise dos mapas foi identificada em todas as zonas de análise a sobreposição 

de pelo menos cinco zoneamentos distintos. Na ZA I pode ser encontrada a maior 

quantidade deles, não estando presente apenas a ZPA II. Apesar de englobar parte da 

ANE, esta abrange uma pequena parcela da zona de análise na qual se situa (menos de 

5%), sendo os demais espaços regidos por zoneamentos de baixa restrição, o que justifica 

a adoção da classificação final intermediária: média qualidade dos atributos de 

planejamento. 

 A mesma lógica pode ser adotada para a classificação da ZA II, que também 

abriga uma pequena faixa da ANE (pouco mais de 2% da zona de análise), sendo, do 

mesmo modo, considerada como de média qualidade de seus atributos de planejamento. 

 As demais zonas de análise dispõem de uma característica bastante significativa 

em comum: a presença de rios e lagoas. Em todas elas perpassam as ZPA’s I e IV, além 

da AEIE e AEIT, todas consideradas de baixa restrição, merecendo maior destaque a 

presença da ZPA II, responsável pelo controle da ocupação do solo nas margens destes 

corpos d’água. Entretanto, em todas as ZAs a ZPA II ocupa menos de 50% de seu 

território edificável, prevalecendo a influência dos demais zoneamentos, optando-se, 

portanto, pela classificação final de baixa qualidade atributos de planejamento. O quadro 

35 apresenta a síntese desta avaliação com as classes e valores correspondentes a cada 

zona de análise selecionada. 
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6.2 RESULTADOS DO MÉTODO INDIRETO 

 

Para alcançar uma avaliação final da qualidade cênica de cada zona de análise 

selecionada, faz-se necessário a obtenção de um parâmetro médio entre os atributos 

analisados anteriormente – perceptivos, biofísicos e antrópicos, e de planejamento. Para 

tal, foi feita a média aritmética das valorações dos atributos em cada zona de análise, 

como mostram os resultados da tabela 8. 

As zonas de análise I, II e III atingiram as avaliações mais altas, com a 

classificação de média qualidade dos atributos biofísicos e antrópicos, merecendo 

destaque a primeira delas, a qual, apesar do avançado estágio de interferência devido a 

suas construções, ainda oferece vistas cênicas de alta qualidade, obtendo melhores 

resultados nos atributos perceptivos. 

Já as ZAs II e III, que obtiveram resultados bastante aproximados, se qualificam 

por razões distintas. Enquanto a primeira tem a seu favor instrumentos legislativos um 

pouco mais restritivos, a segunda ganha atenção pela riqueza e conservação de seus 

elementos naturais, mesmo que a legislação não ofereça maiores obstáculos a sua 

ocupação. 

As demais zonas (IV e V) foram classificadas como de baixa qualidade, embora 

componham cenários contrastantes. A ZA IV, que abriga parte da orla marítima e da lagoa 

de Arituba, teve sua qualidade paisagística reduzida pela intensa ocupação do solo, 

principalmente pela numerosa presença de empreendimentos imobiliários, 

diferentemente do que se observa na ZA V, a qual abriga uma quantidade de edificações 

bem inferior, majoritariamente residências de veraneio tradicionais. Verifica-se também 

que na ZA V não é encontrada uma variedade expressiva de comunidades vegetais e 

ecossistemas, tampouco conformações significativas em seu relevo, fato que atribuiu uma 

baixa valoração à área. 
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6.3 O MÉTODO DIRETO 

 

O método direto consiste na avaliação da paisagem baseada na experiência 

humana, ou seja, revela as preferências visuais de moradores e visitantes, além da 

percepção dos mesmos acerca dos elementos naturais que os cercam, compreendendo não 

só a noção estética, mas também o nível de afetividade e apego. 

Como visto no capítulo 4, os elementos fornecidos pela fenomenologia têm como 

foco a valorização da experiência individual que possibilita compreender o 

comportamento e a maneira de sentir a relação com o lugar e a paisagem. Sobre isso Tuan 

(1983) complementa os conceitos expressos por Christofoletti (1985): 

 

A experiência é um termo que abrange as diferentes maneiras através 
das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade. Estas maneiras 

variam desde os sentidos mais diretos e passivos como o olfato, paladar 

e tato, até a percepção visual ativa e a maneira indireta de simbolização 
(TUAN, 1983, p. 9). 

 

A fenomenologia abrange não somente o amor ao solo natal, sentido por aqueles 

que ali nasceram ou moram, mas também o interesse expresso pelos visitantes por buscar 

e vivenciar novos ambientes. O objetivo da análise, por meio do método direto, é perceber 

se o nível de qualidade paisagística verificada no método indireto é correspondido no 

plano de satisfação dos indivíduos. 

Além dos conceitos fenomenológicos, também foram utilizados procedimentos 

metodológicos com base na pesquisa desenvolvida por Letícia Hardt e Carlos Hardt 

(2008), na qual a amostra alcançada é estratificada segundo gênero, faixa etária, nível de 

escolaridade e rendimento mensal, além da procedência da população, como mostra o 

apêndice A. A finalidade é verificar se as diferenciações sociais ou condicionantes 

individuais dos usuários influenciam na percepção dos espaços, e assim, melhor 

compreender as relações sistemáticas que envolvem o meio físico, social e afetivo entre 

os indivíduos e a paisagem. 

Na elaboração das fichas para entrevista foram selecionadas cinco fotografias, 

uma de cada zona de análise. A escolha das paisagens seguiu dois critérios: o primeiro 

foi retratar atributos perceptivos (vistas panorâmicas, fundos cênicos) ou biofísicos 

(falésias, dunas, lagoas) de destaque em cada zona; e o segundo foi mostrar visuais 

percebidas a partir de locais de fácil acesso físico pela população, seja por meio das vias 
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de circulação ou caminhadas pela orla. As fichas utilizadas para avaliação dos usuários 

podem ser encontradas nos apêndices B a F.  

As entrevistas foram realizadas entre os dias 15 e 24 de novembro de 2013, em 

razão dos feriados dos dias 15 e 21 quando o número de visitantes nas praias se intensifica. 

Foram priorizados locais de concentração de visitantes, tais como pousadas e restaurantes 

situados em Tabatinga e Camurupim, onde também foi possível a consulta aos 

funcionários destes estabelecimentos, os quais são majoritariamente moradores das 

localidades, atingindo públicos distintos. 

Nos dias dedicados à atividade puderam ser consultados 103 indivíduos 

disponíveis a colaborar com a pesquisa. A quantidade de entrevistas realizadas e a forma 

de abordagem se deram de forma aleatória, visto que o objetivo foi exemplificar a 

aplicabilidade da metodologia proposta neste trabalho, para apontar procedimentos bem 

sucedidos e possíveis falhas no processo, fato que possibilitaria ajustes e melhorias nos 

procedimentos adotados. 

A finalidade desta etapa não se resume ao valor estatístico33. Pretende-se 

identificar possíveis tendências de resultados da percepção dos usuários indagados, e 

proporcionar comparativos com os resultados do método direto, explicitado 

anteriormente.  

Dentre os usuários consultados, 51% são homens e 49% mulheres, estando sua 

maioria entre 20 e 49 anos, o que totaliza 79% dos entrevistados, seguidos por aqueles 

entre 50 e 64 anos (12%), entre 10 e 19 anos (6%) e com mais de 64 anos (3%). No que 

tange o nível de escolaridade percebe-se um equilíbrio maior, sendo predominante 

pessoas com o ensino médio e superior concluídos, o que corresponde a 34% e 40% 

respectivamente. Em seguida têm-se aqueles que concluíram a pós-graduação (11%), o 

ensino fundamental (8%), sendo minoria aqueles com apenas o ensino básico realizado 

(4%), como mostram as figuras 118 e 119. 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Cabe ressaltar que a pesquisa pode requerer, na prática, uma amostragem estatística maior, fato que 

necessita do apoio de uma equipe e tempo hábil para sua realização, indisponível no desenvolvimento deste 

trabalho. 
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Figura 118 – Faixa etária dos entrevistados 

no método direto. 

Figura 119 – Escolaridade dos entrevistados 

no método direto. 

  
Fonte: Trabalho de campo, 2013. Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

 

 Os entrevistados possuem rendimento mensal majoritariamente entre 1 e 5 salários 

mínimos, o que totaliza 55% deles, seguidos por aqueles com renda entre 5 e 10 salários 

(22%), até 1 salário (8%), entre 10 e 20 salários (7%), e que não possuem nenhum tipo 

de renda (7%). Por fim, aparece apenas um entrevistado com rendimento superior a 20 

salários mínimos, correspondente a 1% daqueles consultados (figura 120). 

Com a finalidade de identificar o local de origem dos entrevistados, foi verificada 

a procedência dos mesmos, sendo predominante moradores e visitantes do próprio estado 

do Rio Grande do Norte, o equivalente a 78% dos consultados, seguido por visitantes de 

outros estados do Brasil, advindos das regiões nordeste, sudeste e sul (20%), sendo 

minoria visitantes de outros países, com apenas 2% (figura 121). 

 

Figura 120 – Rendimento mensal dos 
entrevistados no método direto. 

Figura 121 – Procedência dos entrevistados 
no método direto. 

  
Fonte: Trabalho de campo, 2013. Fonte: Trabalho de campo, 2013. 
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6.3.1 As Zonas de Análise 

 

Zona de Análise I 

 

Para avaliação da Zona de Análise I foi selecionada a paisagem das falésias, vista 

a partir da orla, ponto de fácil acesso por visitantes. Sua escolha toma como justificativa 

não só sua relevância estética, mas também simbólica para moradores e visitantes desta 

localidade (figura 122). Este fato também se reflete no julgamento dos usuários, sobre o 

qual percebe-se uma clara preferência pelas classificações alta qualidade e muito alta 

qualidade paisagística, correspondendo a 39% e 36%, respectivamente (figura 123). Tais 

opções foram predominantes entre ambos os sexos, e entre todas as faixas etárias, de 

escolaridade, rendimento e procedência. Este item recebeu a avaliação mais positiva 

dentre as cinco paisagens postas para análise. 

 

Figura 122 – Zona de Análise I: Falésias na praia de Tabatinga. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 
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Figura 123 – Avaliação da Zona de Análise I: Falésias de Tabatinga, segundo o método 

direto. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

 

 

 Zona de Análise II 

 

Área situada mais ao interior do continente, a Zona de Análise II teve como 

objeto de avaliação a paisagem das dunas situadas na praia de tabatinga (figura 124). 

Devido à ausência de atributos perceptivos nesta zona, foi selecionado um dos atributos 

biofísicos de maior relevância na área. No tocante aos resultados do método direto, 

verifica-se uma predominância da classificação média qualidade dada por 52% dos 

entrevistados, seguida pela preferência por baixa qualidade, com 31%, como mostra a 

figura 125. 

A escolha pela média qualidade paisagística foi, em termos de proporção, 

preponderante entre entrevistados do gênero feminino, entre 20 e 64 anos, com ensino 

superior completo, com rendimento entre 5 e 10 salários mensais, e vindos de outros 

estados do Brasil. Esta paisagem recebeu a avaliação mais negativa das cinco zonas de 

análise. 
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Figura 124 – Zona de Análise II: Dunas na praia de Tabatinga. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Figura 125 – Avaliação da Zona de Análise II: Dunas na praia de Tabatinga, segundo o 

método direto. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

 

 

Zona de Análise III 

 

Na Zona de Análise III, ganha evidência o extenso corpo d’água da Lagoa de 

Arituba, um dos atributos biofísicos de maior destaque e mais visitados na praia de 

Tabatinga (figura 126).  
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Figura 126 – Zona de Análise III: Lagoa de Arituba na praia de Tabatinga. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Sua avaliação, segundo o método direto, recebeu mais votos nas classificações 

alta qualidade e muito alta qualidade, o equivalente a 38% e 34%, respectivamente 

(figura 127). A escolha destas duas classificações mostrou-se predominante entre 

brasileiros, de 20 e 29 anos, que possuem, pelo menos, o ensino médio completo, e que 

ganham mensalmente 5 salários mínimos ou mais. Entre os homens a preferência foi pela 

alta qualidade paisagística, e entre as mulheres, pela muito alta qualidade. Esta paisagem 

recebeu a segunda melhor avaliação dentre as cinco imagens postas para análise da 

população. 

 

Figura 127 – Avaliação da Zona de Análise III: Lagoa de Arituba na praia de Tabatinga, 
segundo o método direto. 

 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2013. 
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Zona de Análise IV 

 

Para a avaliação da Zona de Análise IV foi selecionada uma vista panorâmica da 

orla da praia de Camurupim – avaliada nos atributos perceptivos –, área também 

caracterizada pelo elevado nível de ocupação do solo (figura 128). Este item gerou os 

resultados mais equilibrados dentre as cinco fotografias apresentadas, isto é, 57% dos 

entrevistados se dividiram de forma similar entre as classificações baixa e média 

qualidade paisagística, recebendo cada um, respectivamente, 29% e 28%, como melhor 

detalha a figura 129.  

Observou-se que a opção por estas classificações se fez predominante entre os 

norte-rio-grandenses, de 10 a 49 anos, com ensino médio completo, e rendimento mensal 

máximo de 10 salários mínimos.  

 

Figura 128 – Zona de Análise IV: Orla da praia de Camurupim. 
 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 
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Figura 129 – Avaliação da Zona de Análise IV: Orla da praia de Camurupim, segundo o 

método direto. 
 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

 

 

Zona de Análise V 

 

Como a Zona de Análise V abrange uma área de pouca faixa litorânea, optou-se 

pela escolha da Lagoa de Zé Alceu, situada mais ao interior do continente, por constituir 

atributo biofísico em bom estado de conservação e de significativo valor visual (figura 

130). De forma semelhante ao ocorrido na zona de análise IV, aqui também foi verificada 

uma distribuição equilibrada das preferências dos entrevistados, sendo majoritária entre 

baixa e média qualidade da paisagem, que obtiveram respectivamente, 24% e 36% dos 

votos, como mostra a figura 131. Esta, porém, se diferencia da zona anterior por receber 

mais opiniões negativas que aquela, recebendo então a segunda pior avaliação dentre as 

cinco paisagens analisadas. 

 Quanto ao perfil dos entrevistados, verificou-se uma predominância entre os 

brasileiros de 10 e 49 anos, com, no máximo, ensino fundamental completo, e dentre 

aqueles sem rendimento ou que recebem entre 5 e 10 salários mínimos. 
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Figura 130 – Zona de Análise V: Lagoa de Zé Alceu na praia de Camurupim. 
 

 
Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

Figura 131 – Avaliação da Zona de Análise V: Lagoa de Zé Alceu na praia de 

Camurupim, segundo o método direto. 
 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

 

Apesar de terem sido encontrados apenas dois estrangeiros, pôde-se observar que 

a percepção dos mesmos não se enquadrou na predominância dos votos dados pelos 

brasileiros. Ademais também foi verificado certo equilíbrio entre as opiniões dadas pelos 

entrevistados do sexo masculino e feminino. 

Assim sendo, a classificação final da avaliação da paisagem segundo o método 

direto foi feita a partir da predominância de opiniões – ou seja, da classificação escolhida 

por mais de 50% dos entrevistados. Para tal foram selecionadas as duas classes mais 

citadas nas entrevistas e feita a média aritmética de suas valorações, como detalha a tabela 

9. 
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CAPÍTULO 7 – AVALIAÇÃO DO MÉTODO: SUBSÍDIOS PARA A 

PROTEÇÃO DA PAISAGEM 

 

 

 Aplicados os métodos indireto e direto de avaliação da paisagem, obteve-se o 

resultado final de cada zona de análise selecionada para esse trabalho. As zonas I e III 

obtiveram classificação de alta qualidade da paisagem, seguido pelas zonas II e V, as 

quais receberam a classificação de média qualidade, enquanto que a ZA IV foi 

considerada de baixa qualidade paisagística (tabela 10). 

 

Tabela 10 – Resultado final da avaliação da qualidade da paisagem. 

ZA 
 MÉTODO INDIRETO     MÉTODO DIRETO   RESULTADO FINAL 

CLASSE VALOR CLASSE VALOR CLASSE VALOR 

I Média 54,47 Alta 90 Alta 72,24 

II Média 40,89 Média  50 Média 45,44 

III Média 40,93 Alta 90 Alta 65,47 

IV Baixa 23,93 Média 50 Baixa 36,97 

V Baixa 35,36 Média 50 Média 42,68 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

 

 São expostos a seguir as valorações e classificações detalhadas de cada zona de 

análise, onde são apontados os pontos positivos e negativos de cada uma, com a finalidade 

de melhor compreender quais espaços contribuem para a qualidade da paisagem. 

 

 

7.1 RESULTADOS FINAIS 

 

Zona de Análise I 

 

 A ZA I obteve a maior avaliação final dentre as cinco zonas aqui selecionadas, 

com valoração de 72,24, o que a classifica como de muito alta qualidade paisagística. 

Este cenário se deve em grande parte pelo conjunto falésias e mar que pode ser avistado 

ao chegar à praia – principal cartão postal para visitantes desta localidade – fato que se 

reflete também na opinião dos entrevistados os quais avaliaram esta paisagem como 

sendo de alta a muito alta qualidade (tabela 11). 
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 Ademais, sobre os atributos de planejamento, merece destaque a presença da Área 

Especial de Interesse Paisagístico (AEIP), que, embora restrinja a construção próxima às 

falésias, abarca uma área muito pequena, o que permite a implantação de grandes 

empreendimentos sem maiores obstáculos, sendo, portanto, classificada como de média 

qualidade – a maior registrada dentre as zonas avaliadas. 

Não obstante a riqueza natural desta área (unidade costeira, de topografia íngreme 

e presença abundante de comunidades vegetais e ecossistemas variados), já se observa 

um nível elevado de degradação ambiental decorrente, principalmente, da construção de 

grandes empreendimentos imobiliário-turísticos, os quais, além de gerar um impacto 

visual notório, devastam quase por completo a vegetação nativa em seu interior. 

 

Tabela 11 – Síntese da avaliação dos métodos indireto e direto na ZA I. 

MÉTODO INDIRETO 

ATRIBUTOS PERCEPTIVOS 

Alta Qualidade 100 

ATRIBUTOS BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

Topografia Hidrografia 
Com. vegetais e 

ecossistemas 

Degradação 

ambiental 
Empreendimentos 

60 100 58,54 -100 -80 

INTEGRAÇÃO DOS ATRIBUTOS BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

Muito Baixa Qualidade 3,42 

ATRIBUTOS DE PLANEJAMENTO 

Média Qualidade 60 

INTEGRAÇÃO DO MÉTODO INDIRETO 

Média Qualidade 54,47 

MÉTODO DIRETO 

Alta Qualidade 
80 

Muito Alta Qualidade 
100 

39% 36% 

INTEGRAÇÃO DO MÉTODO DIRETO 

Muito Alta Qualidade 90 

INTEGRAÇÃO FINAL 

Alta Qualidade da Paisagem 72,24 

Fonte: Trabalho de Campo, 2013. 
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Zona de análise II 

 

Apesar da presença significativa de comunidades vegetais e ecossistemas, da 

topografia acidentada na ZA II, e de também conter áreas com atributos perceptivos 

atrativos – como a vista para o mar e falésias –, já se observa um considerável avanço no 

processo de desmatamento, seja pela construção de empreendimentos, seja em áreas 

privadas como sítios e chácaras. Tais fatores, associados à ausência de corpos d’água, 

resultaram na classificação de média qualidade, segundo o método indireto.  

 A avaliação feita pelos entrevistados atribuiu a ZA II a classificação de média a 

baixa qualidade, o que resultou na integração final de média qualidade da paisagem 

(tabela 12). 

 

Tabela 12 – Síntese da avaliação dos métodos indireto e direto na ZA II. 

MÉTODO INDIRETO 

ATRIBUTOS PERCEPTIVOS 

Média Qualidade 60 

ATRIBUTOS BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

Topografia Hidrografia 
Com. vegetais e 

ecossistemas 

Degradação 

ambiental 
Empreendimentos 

60 0 41,66 -60 -40 

INTEGRAÇÃO DOS ATRIBUTOS BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

Muito Baixa Qualidade 2,66 

ATRIBUTOS DE PLANEJAMENTO 

Média Qualidade 60 

INTEGRAÇÃO DO MÉTODO INDIRETO 

Média Qualidade 40,89 

MÉTODO DIRETO 

Média Qualidade 
60 

Baixa Qualidade 
40 

52% 31% 

INTEGRAÇÃO DO MÉTODO DIRETO 

Média Qualidade 50 

INTEGRAÇÃO FINAL 

Média Qualidade da Paisagem 45,44 

Fonte: Trabalho de Campo, 2013. 
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Zona de análise III 

 

Na ZA III destacam-se atributos biofísicos como a topografia ondulada, a presença 

da lagoa de Arituba e a abundante vegetação bem conservada em seu entorno próximo. 

Além disso, a inexistência de empreendimentos imobiliários reduz de maneira 

significativa o grau de degradação ambiental na área e confere atributos perceptivos de 

qualidade expressiva. Tais fatores resultam na média qualidade da ZA III, segundo 

avaliação do método indireto (tabela 13). 

 Já no tocante a opinião dos usuários, a ZA III verificou-se uma avaliação bastante 

positiva, predominando as classificações alta e muito alta qualidade, o que finda na 

integração final de alta qualidade da paisagem. 

 

Tabela 13 – Síntese da avaliação dos métodos indireto e direto na ZA III. 

MÉTODO INDIRETO 

ATRIBUTOS PERCEPTIVOS 

Média Qualidade 60 

ATRIBUTOS BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

Topografia Hidrografia 
Com. vegetais e 

ecossistemas 

Degradação 

ambiental 
Empreendimentos 

20 60 92,00 -10 0 

INTEGRAÇÃO DOS ATRIBUTOS BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

Média Qualidade 42,80 

ATRIBUTOS DE PLANEJAMENTO 

Baixa Qualidade 20 

INTEGRAÇÃO DO MÉTODO INDIRETO 

Média Qualidade 40,93 

MÉTODO DIRETO 

Alta Qualidade 
80 

Muito Alta Qualidade 
100 

38% 34% 

INTEGRAÇÃO DO MÉTODO DIRETO 

Muito Alta Qualidade 90 

INTEGRAÇÃO FINAL 

Alta Qualidade da Paisagem 65,47 

Fonte: Trabalho de Campo, 2013. 
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Zona de análise IV 

 

Ainda que possua uma localização privilegiada do ponto de vista paisagístico – 

proximidade com o mar e a lagoa de Arituba – a ZA IV apresenta hoje um nível elevado 

de degradação ambiental em virtude das grandes glebas destinadas aos empreendimentos 

imobiliários. Associado a este a fato, observa-se a elevada ocupação do solo nessa região 

que resulta no quase aniquilamento das principais comunidades vegetais nativas, 

resultando na mais baixa qualidade dos atributos biofísicos e antrópicos dentre as zonas 

analisadas neste trabalho. 

Os resultados do método indireto são corroborados pela avaliação dos usuários no 

método direto que a classificaram como sendo de média a baixa qualidade paisagística, 

possivelmente em virtude do acentuado número de construções na área que, por vezes 

encobre a vista da orla. O resultado da integração final dá a ZA IV a menor valoração 

final dentre as cinco zonas – 36,97 – o que a classifica como de baixa qualidade 

paisagística (tabela 14). 

 

Tabela 14 – Síntese da avaliação dos métodos indireto e direto na ZA IV. 

MÉTODO INDIRETO 

ATRIBUTOS PERCEPTIVOS 

Média Qualidade 60 

ATRIBUTOS BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

Topografia Hidrografia 
Com. vegetais e 

ecossistemas 

Degradação 

ambiental 
Empreendimentos 

10 100 12,00 -60 -60 

INTEGRAÇÃO DOS ATRIBUTOS BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

Muito Baixa Qualidade -8,20 

ATRIBUTOS DE PLANEJAMENTO 

Baixa Qualidade 20 

INTEGRAÇÃO DO MÉTODO INDIRETO 

Baixa Qualidade 23,93 

MÉTODO DIRETO 

Média Qualidade 
60 

Baixa Qualidade 
40 

29% 28% 

INTEGRAÇÃO DO MÉTODO DIRETO 

Média Qualidade 50 

INTEGRAÇÃO FINAL 

Baixa Qualidade da Paisagem 36,97 

Fonte: Trabalho de Campo, 2013. 
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Zona de análise V 

 

A paisagem da ZA V se destaca especialmente pelo baixo grau de degradação 

ambiental, justificado em grande parte pela ausência de empreendimentos imobiliários na 

região. Contudo, sua topografia pouco acidentada e a baixa variedade de comunidades 

vegetais e ecossistemas no local (é encontrado nesta zona, além do litoral arenoso, apenas 

a vegetação de restinga) não conferem a este cenário grandes atrativos visuais, o que 

conferiu a esta zona baixa qualidade de acordo com o método direto. 

Tal panorama se reflete também na opinião de seus usuários que a julgaram como 

de média a baixa qualidade, resultando, deste modo, na classificação final de média 

qualidade da paisagem (tabela 15). 

 

Tabela 15 – Síntese da avaliação dos métodos indireto e direto na ZA V. 

MÉTODO INDIRETO 

ATRIBUTOS PERCEPTIVOS 

Média Qualidade 60 

ATRIBUTOS BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

Topografia Hidrografia 
Com. vegetais e 

ecossistemas 

Degradação 

ambiental 
Empreendimentos 

20 100 40,19 -10 0 

INTEGRAÇÃO DOS ATRIBUTOS BIOFÍSICOS E ANTRÓPICOS 

Baixa Qualidade 26,08 

ATRIBUTOS DE PLANEJAMENTO 

Baixa Qualidade 20 

INTEGRAÇÃO DO MÉTODO INDIRETO 

Baixa Qualidade 35,36 

MÉTODO DIRETO 

Média Qualidade 
60 

Baixa Qualidade 
40 

36% 24% 

INTEGRAÇÃO DO MÉTODO DIRETO 

Média Qualidade 50 

INTEGRAÇÃO FINAL 

Média Qualidade da Paisagem 42,68 

Fonte: Trabalho de Campo, 2013. 

 

A síntese dessas avaliações possibilita melhor conhecer o panorama geral da 

qualidade paisagística do universo estudado, através da forma como os atributos aqui 

considerados qualificam o espaço, o que pode vir a auxiliar na determinação de quais 
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superfícies são mais propícias à ocupação e quais requerem maior proteção pela 

legislação. 

 

 

7.2 ZONEAMENTO SEGUNDO A QUALIDADE DA PAISAGEM 

 

Finalizadas as avaliações qualitativa e quantitativa de cada zona de análise, parte-

se para o zoneamento final dos espaços, em concordância com sua qualidade cênico-

paisagística. Como já explicitado anteriormente, Tardim (2008) estabelece três 

categorias: os espaços âncora, espaços de referência e espaços livres. Os primeiros são 

formados por aqueles considerados como de muito alta ou alta qualidade paisagística, o 

segundo, média qualidade, e por fim, os espaços livres são aqueles cujas qualificação 

varia entre baixa ou muito baixa. 

 

7.2.1 Espaços âncora 

 

Foram considerados espaços âncora as zonas de análise I e III, visto que ambas 

atingiram a classificação de alta qualidade paisagística. Eles possuem uma 

heterogeneidade de atributos que confere uma notável significação visual ao lugar, ainda 

que possam ser percebidas, em alguns casos, áreas degradadas em função da construção 

de empreendimentos imobiliário-turísticos na região. 

Sua alta qualificação é justificada principalmente pela diversidade e abundância 

de seus atributos biofísicos e pelas suas feições de reconhecido valor visual – como as 

vistas panorâmicas para as falésias e lagoa de Arituba –, características que podem 

facilmente desaparecer em função da ocupação desenfreada do solo. 

Assim sendo, os espaços âncora, por constituírem lugares vitais para a qualidade 

cênica da localidade, requerem preservação integral de sua área frente à ocupação urbana. 

Isto é, precisam ser delimitados pelo planejamento urbano e ambiental sob a condição 

estrita de não serem ocupados. 

 Na ZA I ganham evidência alguns componentes naturais importantes: o primeiro 

é referente ao conjunto mar e falésias, avistado por aqueles que chegam à praia de 

Tabatinga; e o segundo, a extensa mata situada mais ao interior do continente que, 

juntamente com a topografia acidentada da área, estabelece um marco visual de destaque. 

Ambos são percebidos a partir da via de chegada à praia de Tabatinga (RN-063), 
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constituindo a primeira impressão do visitante, o que enfatiza a importância da 

desobstrução visual dessas áreas. 

Porém, a construção de empreendimentos imobiliários nessa área gera um impacto 

visual bastante negativo não só pelas extensas áreas muradas em meio à paisagem, mas 

também pelo grande número de unidades habitacionais construídas sem qualquer 

preocupação de adequação com o entorno natural. Exemplos como estes devem ser 

combatidos pela legislação, na tentativa de evitar maiores degradações. 

 Já a ZA III tem como grande atrativo visual a lagoa de Arituba muito visitada por 

moradores e turistas. A exuberância de suas características naturais – como a ampla 

superfície d’água contornada pela mata de tabuleiro ainda bastante conservada – e a 

disponibilidade de terras em seu entorno, constituem fatores atrativos para a ação do 

mercado imobiliário, o que deve ser impedido por uma legislação mais restritiva nessa 

zona. 

 Novas construções na ZA III poderiam resultar não só em graves danos ambientais 

(como a devastação da ampla massa de mata nativa e contaminação da lagoa) como 

também no impedimento de vistas cênicas importantes. 

 

7.2.2 Espaços de referência 

 

São considerados espaços de referência aqueles cuja classificação final atingir 

média qualidade da paisagem, como as zonas de análises II e V. Isto indica que nessas 

áreas verifica-se a ausência de atributos ou a degradação destes. Mesmo assim, ainda 

podem ser encontradas áreas de características paisagísticas de grande significância visual 

ou ainda passíveis de recuperação. 

Podem desempenhar a função de proteção de algumas áreas ou permitir sua 

ocupação, conforme conveniência do poder público, levando em conta outros 

condicionantes urbanísticos e ambientais, como a fragilidade ambiental do lugar e sua 

relação com a paisagem de seu entorno. 

Embora sejam avistadas grandes áreas em estágio avançado de desmatamento, 

ainda pode ser encontrada na ZA II uma variedade significativa de comunidades vegetais 

e ecossistemas que requerem urgência na sua proteção. Destaca-se ainda nesta zona a 

presença de um cordão dunar de relevante valor cênico para área que já começa a sofrer 

com a presença numerosa das tradicionais casas de veraneio em seu entorno. 
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No caso da ZA V merece destaque a presença da lagoa Zé Alceu – pouco 

impactada pela ação antrópica – e o baixo nível de degradação, principalmente pela 

ausência de empreendimentos imobiliário-turísticos. Porém, é justamente a grande oferta 

de terras desocupadas que requer maior atenção do poder público, através de restrições 

quanto a sua ocupação, de maneira não só a preservar seus componentes naturais (como 

a mata de restinga e os cursos d’água), mas também a manter as áreas de emergência 

visual para o mar. 

 

7.2.3 Espaços livres 

 

Os espaços livres são aqueles cujos atributos se mostram escassos ou de baixo 

valor visual, e que receberam a classificação final entre baixa e muito baixa qualidade 

paisagística, como é o caso da zona de análise IV. Por não abrigar qualificações notórias 

e pelo já avançado grau de ocupação do solo, permite novas construções, salvaguardadas 

as áreas de vegetação, ou próximas a corpos d’água. 

Apesar de sua baixa significância paisagística, o estabelecimento de espaços livres 

pode desempenhar um importante papel na ordenação do solo como verdadeiros lugares 

de oportunidade projetual e, por conseguinte, preservar os atributos dos espaços âncora 

e de referência. 

 A existência significativa de terrenos livres nesta zona possibilita novas 

construções sem grandes prejuízos à paisagem em seu entorno, contanto que sejam 

estabelecidos limites claros quanto à preservação das comunidades vegetais e 

ecossistemas existentes e, especialmente, os atributos perceptivos lá identificados. 

 Além das especificidades de cada tipo de zoneamento aqui descrito, cabe ressaltar 

um aspecto de notória importância que carece de atenção especial. É o caso da área situada 

entre a Av. Monsenhor Antônio de Barros e o mar. Estes lugares – nos quais está situada 

a maior parte das áreas de emergência visual – requerem proteção integral, em razão de 

sua significância visual, independente de avaliação da qualidade paisagística de sua zona 

de análise. Sua preservação não só garante às pessoas que transitam pela principal via das 

praias de Tabatinga e Camurupim visadas da praia, como também permite a vista dessa 

paisagem aos que se situam nos pontos de cota mais elevada. Seguem na figura 132 os 

zoneamentos com a qualidade final da paisagem em cada ZA. 
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FIGURA 132 - ZONEAMENTO DA QUALIDADE FINAL DA PAISAGEM NAS 

PRAIAS DE TABATINGA E CAMURUPIM. 

(Consultar na pasta MAPAS do CD ROM) 
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7.3 OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Ao longo do processo de aplicação dos métodos indireto e direto foi verificada a 

necessidade de algumas adaptações, sugeridas neste item com o objetivo de atingir maior 

eficiência na busca pela real qualidade da paisagem.  

A primeira delas é referente ao primeiro passo da análise: o estabelecimento da 

quadrícula para as zonas de análise. Optou-se nesta pesquisa pela definição de áreas de 

500m x 500m, no intuito de facilitar os cálculos. Todavia, percebeu-se a necessidade de 

variar tais dimensões de modo a abarcar ao máximo as características naturais 

semelhantes. Tais ajustes facilitam a determinação de zoneamentos e diretrizes finais, 

pois cada zona corresponderia a uma unidade de características semelhantes e que 

requerem, consequentemente, condicionantes urbanísticos e ambientais também 

semelhantes. A utilização de quadrículas possibilita a avaliação quantitativa dos atributos 

biofísicos e antrópicos, visto que os cálculos são proporcionais à área de cada zona na 

qual estão inseridos.  

Outra observação importante é relativa à identificação dos atributos perceptivos, 

dentre os quais se destacam nesta pesquisa as áreas de emergência visual, que mantêm 

estreita relação com a acessibilidade. Visto que a identificação destas áreas é feita a partir 

das vias principais, verificou-se a importância de incluir este quesito na avaliação do 

método indireto, considerando que quanto maior for a acessibilidade de determinada zona 

de análise, maior será a possibilidade de encontrar novas áreas de emergência visual e de, 

consequentemente, aumentar sua qualidade paisagística. 

 Ainda na aplicação do método indireto, foi detectado um atributo relevante a ser 

considerado para a avaliação da qualidade da paisagem: as áreas degradadas. 

Considerada no trabalho de Cuesta, Algarra e Pastor (2001), como aquelas áreas de mata 

devastada ou queimada, este item requer maior detalhamento na sua análise, 

principalmente em localidades onde o mercado imobiliário tem sua atuação intensificada 

– como é o caso das praias de Tabatinga e Camurupim. 

 Propõe-se aqui que tal atributo seja considerado como um contribuinte de valor 

negativo, mas dividido em outras categorias, tais como: áreas degradadas e áreas 

recuperadas (ou em recuperação). A primeira diz respeito àquelas glebas cuja mata foi 

totalmente aniquilada para a atividade humana (sejam elas propriedades particulares 

unifamiliares ou multifamiliares), e a segunda, aos terrenos onde houve a tentativa de 

conservação ou recuperação da vegetação. O intuito é estimular a prática da preservação 
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ambiental, e consequentemente, da conservação da paisagem natural, através de 

incentivos legais – sejam eles fiscais ou de índices urbanísticos. 

 Já no desenvolvimento do método direto, foi observada a necessidade de algumas 

melhorias na sua aplicação, objetivando uma tabulação de dados mais precisa. A primeira 

delas é proposta para a ficha do perfil do entrevistado, na qual se percebeu a importância 

de identificar, de maneira mais detalhada, a procedência do entrevistado, estratificando-

o em morador ou visitante do município de Nísia Floresta (quadro 36). 

 

Quadro 36 – Modelo proposto para o item procedência da ficha de perfil do entrevistado. 

PROCEDÊNCIA 
 MORADOR 

 VISITANTE CIDADE DE ORIGEM: 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

 

A diferença de opiniões entre esses dois grupos se faz relevante para a tabulação 

dos dados, já que os moradores incutem nas suas avaliações experiências passadas e o 

sentimento de pertença ao local, diferente da visão dos visitantes que são influenciados 

por sentimentos diversos daqueles vivenciados no novo espaço explorado. Assim, se faz 

fundamental para a avaliação da qualidade da paisagem o conhecimento dos diferentes 

pontos de vista daqueles que frequentam as localidades avaliadas. 

Também foi percebida a possibilidade de apresentar no método direto mais 

imagens por zona de análise para avaliação do público. Propõe-se aqui que sejam 

selecionadas fotografias de trechos da paisagem que receberam tanto boas avaliações 

como ruins, de maneira a não influenciar a opinião dos entrevistados. O objetivo é obter 

avaliações mais fiéis à realidade de cada zona de análise, e impedir a imposição de pontos 

de vista particulares do pesquisador. 

Todas as sugestões aqui apresentadas requerem um levantamento de dados mais 

detalhado, o que exige uma equipe maior e multidisciplinar, além do emprego de técnicas 

e instrumentos apropriados ao desenvolvimento desta metodologia, o que se fez inviável 

no desenvolvimento da presente pesquisa. Vale enfatizar que, independentemente do 

nível de qualidade paisagística verificada – faz-se essencial o estabelecimento de 

zoneamentos e de diretrizes claras quanto ao grau de ocupação e atividades permitidas 

em cada lugar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Das teorias de Ecologia e Geoecologia da paisagem, de Formam e Godron (1986) 

e Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007), passando pelos conceitos de percepção visual e 

histórico-culturais de Santos (2002), Bombín (1991) e Lynch (2006), pela esfera 

simbólica nela incutida, como destacam Yázigi (2002) e Nogué (2007), até sua relevância 

para o desenrolar das atividades cotidianas ressaltada por Lefebvre (1978) e Serpa (2007), 

a conceituação da paisagem apresenta uma capacidade notável de abranger diferentes 

sentidos e de transitar pelos mais diversos campos do conhecimento. Isto revela a 

complexidade e subjetividade de um tema que merece maior importância e 

aprofundamento. 

Se por um lado existe a dificuldade em mensurar o valor da paisagem, em razão 

de seu alto grau de subjetividade, por outro, seu uso indiscriminado em prol do aumento 

da lucratividade dos empreendimentos imobiliário-turísticos tem dado origem a 

expressivas transformações do cenário natural litorâneo. Este contexto requer novos 

estudos e investigações para melhor compreender esses processos e os meios que, ao 

mesmo tempo, atendam ao crescimento econômico advindo desses dois setores, e que 

possam garantir a preservação da paisagem como patrimônio cultural e ambiental das 

comunidades envolvidas. 

 Casos como os da Galícia e da Catalunha, na Espanha, mostram possibilidades 

reais de melhor regular o uso e ocupação da terra, de maneira a privilegiar a preservação 

da paisagem. Para isso, foram criados órgãos especializados na sua proteção, nos quais 

são definidos em lei procedimentos para a catalogação, avaliação e criação de planos de 

ação, além da obrigação de fomentar a sensibilização e educação da sociedade. Tais 

metodologias mostram a possibilidade de sua aplicação e transferência para outras 

realidades, ressalvada, obviamente, a necessidade de se respeitar as peculiaridades físicas, 

sociais e culturais de cada localidade. 

Os estudos desenvolvidos ao longo deste trabalho conformaram uma base teórica 

e empírica, da qual se pôde partir para a definição e adaptação de procedimentos de 

análise da paisagem. Aplicados no universo de estudo selecionado, estes possibilitaram 

não só a avaliação da qualidade dos atributos paisagísticos, como também a aplicação dos 

métodos, os quais revelaram conclusões importantes.   
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Conquanto já possam ser avistadas áreas de avançado estágio de degradação 

ambiental, e consequente modificação da paisagem natural nas praias de Barra de 

Tabatinga e Camurupim, ainda são encontrados espaços de inegável valor cênico-

paisagístico que reforçam a urgência na adoção de medidas preservacionistas. 

 Os processos de uso e ocupação do solo decorrentes das casas de veraneio e, 

sobretudo da atuação conjunta dos setores imobiliário e turístico, os têm constituído como 

os grandes responsáveis pela degradação e encobrimento da paisagem natural. Ao invés 

de restringir e controlar sua ação, o poder público tem enxergado nestes setores uma 

oportunidade única de crescimento econômico do município, por vezes incentivando e 

favorecendo sua produção. 

A carência de maiores debates e discussões sobre a preservação da paisagem, do 

reconhecimento de sua importância para o desenvolvimento do turismo e da economia, e, 

sobretudo, como elemento fundamental para a qualidade de vida da população, se 

refletem na legislação urbanística e ambiental brasileira que negligencia seu valor, visto 

que ainda não existem leis focadas na gestão e proteção das singularidades dos atributos 

paisagísticos. 

Tal cenário leva a concluir que o Estado, em suas várias instâncias, e como 

responsável não somente pela criação de leis, mas também pela sua adequada execução, 

se constitui o maior responsável pelos impactos ambientais e paisagísticos nas zonas 

costeiras, à medida que possui o poder de orientar tendências, direcionando o 

planejamento para padrões sustentáveis de uso e ocupação do solo, ou simplesmente, 

estimulando a devastação, através de instrumentos urbanísticos que facilitam a 

implantação de empreendimentos sem grandes restrições. 

A legislação permeia todo esse processo e se configura como o meio mais eficaz 

na garantia do direito à paisagem às presentes e futuras gerações. Portanto, partindo do 

princípio de que o meio ambiente é considerado pela CF/88 como “bem de uso comum 

do povo”, faz-se imprescindível o equacionamento de interesses entre os agentes 

produtores do espaço – sejam eles públicos ou privados – de maneira a manter as 

referências cênico-paisagísticas das áreas litorâneas, fundamentais para a manutenção da 

atividade turística, bem como aos interesses e necessidades das comunidades. 

Cabe ressaltar que a pura existência da legislação não basta. Todavia, ela 

possibilita a conscientização e participação da sociedade civil, seja na sua elaboração, 

seja na fiscalização de seu devido cumprimento, além de constituir base fundamental para 

a ação do Ministério Público na defesa dos interesses da coletividade. 
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Os resultados deste trabalho não só contribuem para o debate sobre a preservação 

do cenário natural das áreas litorâneas, como também esboçam a construção de 

ferramentas capazes de avaliar a qualidade da paisagem, aplicáveis especificamente para 

as zonas costeiras, contribuindo assim para a demanda metodológica dos processos de 

planejamento e gestão ambientais destas áreas. 

Incorporadas à legislação local, tais medidas poderão subsidiar instrumentos 

urbanísticos mais eficazes – tais como zoneamentos focados em atributos paisagísticos, e 

o controle de gabarito e da área construída – que possam garantir um desenvolvimento de 

fato sustentável, no qual seja assegurado o direito à paisagem a todos – moradores e 

visitantes – e que possam ser agregados os interesses da comunidade e o pleno desenrolar 

das atividades turísticas. 
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APÊNDICE A – Modelo da ficha de avaliação da qualidade da paisagem: dados do 

entrevistado. 

 

QUALIDADE DA PAISAGEM (MÉTODO DIRETO) F 01 

DADOS DO ENTREVISTADO 

GÊNERO 
 MASCULINO 

 FEMININO 

FAIXA ETÁRIA 

 10 A 19 

 20 A 49 

 50 A 64 

 65 OU MAIS 

ESCOLARIDADE 

 ENSINO BÁSICO CONCLUÍDO 

 ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO 

 ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO 

 ENSINO SUPERIOR CONCLUÍDO 

 PÓS-GRADUAÇÃO CONCLUÍDA 

RENDIMENTO MENSAL 

 SEM RENDIMENTO 

 ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 

 1 A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS 

 5 A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 

 10 A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS 

 MAIS DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS 

PROCEDÊNCIA 
 NACIONAL: 

 ESTRANGEIRO: 

AVALIAÇÃO 

IMG LOCAL CLASSIFICAÇÃO 

01    

02    

03    

04    

05    

 

  



 

APÊNDICE B – Modelo da ficha de avaliação da qualidade da paisagem: zona de análise I. 

AVALIAÇÃO DA PAISAGEM (MÉTODO DIRETO) IMG 01 

ZONA DE ANÁLISE I LOCAL: FALÉSIAS - TABATINGA CLASSIFICAÇÃO 

 

1 
QUALIDADE 

MUITO ALTA 

2 
QUALIDADE 

ALTA 

3 
QUALIDADE 

MÉDIA 

4 
QUALIDADE 

BAIXA 

5 
QUALIDADE 

MUITO BAIXA 

 



 

APÊNDICE C – Modelo da ficha de avaliação da qualidade da paisagem: zona de análise II. 

AVALIAÇÃO DA PAISAGEM (MÉTODO DIRETO) IMG 02 

ZONA DE ANÁLISE II LOCAL: DUNAS - TABATINGA CLASSIFICAÇÃO 

 

1 
QUALIDADE 

MUITO ALTA 

2 
QUALIDADE 

ALTA 

3 
QUALIDADE 

MÉDIA 

4 
QUALIDADE 

BAIXA 

5 
QUALIDADE 

MUITO BAIXA 

 



 

APÊNDICE D – Modelo da ficha de avaliação da qualidade da paisagem: zona de análise III. 

AVALIAÇÃO DA PAISAGEM (MÉTODO DIRETO) IMG 03 

ZONA DE ANÁLISE III LOCAL: LAGOA DE ARITUBA - TABATINGA CLASSIFICAÇÃO 

 

1 
QUALIDADE 

MUITO ALTA 

2 
QUALIDADE 

ALTA 

3 
QUALIDADE 

MÉDIA 

4 
QUALIDADE 

BAIXA 

5 
QUALIDADE 

MUITO BAIXA 



 

APÊNDICE E – Modelo da ficha de avaliação da qualidade da paisagem: zona de análise IV. 

AVALIAÇÃO DA PAISAGEM (MÉTODO DIRETO) IMG 04 

ZONA DE ANÁLISE IV LOCAL: ORLA - CAMURUPIM CLASSIFICAÇÃO 

 

1 
QUALIDADE 

MUITO ALTA 

2 
QUALIDADE 

ALTA 

3 
QUALIDADE 

MÉDIA 

4 
QUALIDADE 

BAIXA 

5 
QUALIDADE 

MUITO BAIXA 



 

APÊNDICE F – Modelo da ficha de avaliação da qualidade da paisagem: zona de análise V. 

AVALIAÇÃO DA PAISAGEM (MÉTODO DIRETO) IMG 05 

ZONA DE ANÁLISE V LOCAL: LAGOA DE ZÉ ALCEU - CAMURUPIM CLASSIFICAÇÃO 

 

1 
QUALIDADE 

MUITO ALTA 

2 
QUALIDADE 

ALTA 

3 
QUALIDADE 

MÉDIA 

4 
QUALIDADE 

BAIXA 

5 
QUALIDADE 

MUITO BAIXA 



 

APÊNDICE G – Cálculo da integração das comunidades vegetais e ecossistemas na 

ZA I. 

 

1) QUALIDADE DAS COMUNIDADES VEGETAIS E ECOSSISTEMAS EM ZA 

I 

MATA DE TABULEIRO: RESTINGA 

QMT = 7,1/33,25 x 100 

QMT = 21,35 
 

QRe = 23,05/33,25 x 50 

QRe = 34,66 
 

FALÉSIAS 

QFa = 3,1/33,25 x 70 
QFa = 6,53 

 

QZA I = 21,35 + 6,53 + 34,66 
QZA I = 62,54 

 

2) FRAGILIDADE DAS COMUNIDADES VEGETAIS E ECOSSISTEMAS EM 

ZA I 

MATA DE TABULEIRO: RESTINGA 

FMT = 7,1/33,25 x 90 

FMT = 19,22 

 

FRe = 23,05/33,25 x 40 

FRe = 27,73 

 

FALÉSIAS 

FFa = 3,1/33,25 x 60 

FFa = 5,59 

 

FZA I = 19,22 + 5,59 + 27,73 
FZA I = 52,54 

 

3) INTEGRAÇÃO QUALIDADE E FRAGILIDADE EM ZA I: 

I = 0,6 x 62,54 + 0,4 x 52,54 

I = 58,54 

 

 

 


