UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM
GEOGRAFIA

PABLO GUIMARÃES AZEVEDO

Vulnerabilidades Socioambientais na Zona
de Proteção Ambiental – 9, Natal/RN.

NATAL – RN
2010

PABLO GUIMARÃES AZEVEDO

Vulnerabilidades Socioambientais na Zona
de Proteção Ambiental – 9, Natal/RN.

Dissertação de mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Geografia
da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, para obtenção do título de Mestre em
Geografia.

Orientador: Prof. Dr. Aldo A. D. da Silva

NATAL – RN
2010

Catalogação da Publicação na Fonte.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA).
Azevedo, Pablo Guimarães.
Vulnerabilidades socioambientais na zona de proteção ambiental – 9,
Natal/RN / Pablo Guimarães Azevedo. – 2010.
120 f. : il.
Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de
Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia.
Orientador: Prof. Dr. Aldo Aloísio Dantas da Silva.
1. Geografia – Meio Ambiente – Natal, RN. 2. Proteção Ambiental –
ZPA-9 – Natal, RN. 3. Áreas de Conservação de Recursos Naturais. I. Silva,
Aldo Aloísio Dantas da. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
III. Título.

RN/BSE-CCHLA

CDU 911.3:504.3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA

FOLHA DE APROVAÇÃO

A dissertação Vulnerabilidades Socioambientais na Zona de Proteção
Ambiental – 9, Natal/RN, apresentada por Pablo Guimarães Azevedo, foi aprovada e
aceita como requisito para obtenção do título de Mestre em Geografia.

BANCA EXAMINADORA
______________________________________________________
Prof. Dr. Aldo Aloísio Dantas da Silva
(Orientador)
_______________________________________________________
Prof. Dr. Marco Antonio Diodato
(Examinador)
_______________________________________________________
Prof. Dr. Valdenildo Pedro da Silva
(Examinador)

Natal,___/___/2010

Aos meus pais, irmãs e amigos, pelo
incentivo, compreensão e ajuda.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha imensa gratidão a todas as pessoas que me
ajudaram na realização deste trabalho. Porém, seria difícil citar um a um. Assim, estou
especialmente agradecido:
A minha família que me incentivou na realização desta pós-graduação,
custeando financeiramente e apoiando de todas as formas possíveis.
Ao professor Aldo A. Dantas pela orientação durante a dissertação e
ensinamentos em sala de aula, mostrando, como poucos, raciocínios e visões dignas do
pensamento geográfico.
Aos professores Marco Antonio Diodato e Valdenildo Pedro da Silva,
por aceitarem participar da banca examinadora e pelas valiosas críticas.
Aos amigos Fábio Henrique, Carlos Artur, Luccas Amorim, Thiago Belo,
Diego, Emili Rossetti e Renato pelo auxílio na aplicação dos questionários,
desenvolvimento estatístico, entre outras atividades.
Aos amigos Pablo Ruiz, Jane Barbosa e Rodrigo Amorim por
colaborarem nas pesquisas com materiais ou mesmo valiosos momentos de
descontração.

AZEVEDO, Pablo Guimarães. Vulnerabilidades Socioambientais na Zona de
Proteção Ambiental – 9, Natal/RN. Dissertação de mestrado, Programa de PósGraduação em Geografia – PPGe, Departamento de Geografia, Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Natal, 2010.

RESUMO

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a vulnerabilidade socioambiental na Zona de
Preservação Ambiental -9, localizada na zona administrativa norte do município de
Natal/RN. Este objetivo foi traçado ao constatarmos um número elevado de residências
(cerca de 2.000) situadas em uma área considerada relevante do ponto de vista ambiental e
social, notadamente pela existência de lagoas, dunas e rios que contribuem para a recarga
do aqüífero Dunas/Barreiras, além de ser uma área largamente utilizada para atividades
agrícolas. Fundamentada na revisão bibliográfica sobre o conceito de vulnerabilidade,
consultas em órgãos públicos para aquisição de dados, além da pesquisa de campo e
aplicação de questionários. Os dados coletados de cada categoria da vulnerabilidade (social
e ambiental) foram tabulados, analisados e apresentados em forma de tabelas, mapas e
textos. Baseando-se nas concepções teóricas e metodológicas de Alves (2006), Cutter
(1996), Torres (2000), Acselrad (2006) e Hogan e Marandola Junior (2005; 2006; 2007) a
pesquisa esta estruturada na elaboração de um diagnóstico socioambiental dos bairros de
Lagoa Azul e Pajuçara e a posterior análise da vulnerabilidade social e ambiental da Zona
de Preservação Ambiental-9, notadamente as Áreas 1, 2 e 3. Constatou-se uma variação
nos resultados entre as categorias vulnerabilidade social e vulnerabilidade ambiental para
cada área da Zona de Preservação Ambiental-9. Entretanto, o cruzamento entre as duas
categorias citadas mostrou que a Área 3 apresentou o maior nível de vulnerabilidade
socioambiental, seguida da Área 1. Já a Área 2 foi considerada de menor vulnerabilidade
socioambiental. Neste sentido, este trabalho trás subsídios relevantes para o planejamento
de políticas públicas, ao identificar e caracterizar as áreas críticas, com alta vulnerabilidade
socioambiental.
Palavras-chave: vulnerabilidade socioambiental, Zona de Preservação Ambiental-9,
Categorias e Indicadores.

ABSTRACT

This work aims to analyze socio-environmental vulnerability in the Zone of
Environmental Preservation -9, located in the northern of the city of Natal / RN. This
objective was outlined when we noted a large number of households (about 2000)
located in an area considered relevant in terms of environmental and social conditions,
notably because of the existence of lakes, sand dunes and rivers that contribute to
groundwater recharge Dunas/Barreiras Furthermore, this area is widely used for
agricultural activities. The methodology used during this research is accorded to the
literature review about the concept of vulnerability, consultations in public agencies for
data acquisition, field research and questionnaires. Data collected from each category of
vulnerability (social and environmental) were tabulated, analyzed and presented as
tables, maps and texts. According to theoretical concepts and methodology of Alves
(2006), Cutter (1996), Torres (2000), Acselrad (2006) e Hogan e Marandola Junior
(2005; 2006; 2007), the research is structured in the preparation of an environmental
diagnosis of the neighborhoods of Blue Lagoon and Pajuçara and subsequent analysis of
socio-environmental vulnerability in the Zone of Environmental Preservation -9,
especially Area 1, 2 and 3.There was a variation in results between the social
vulnerability and environmental vulnerability categories for each area of the Zone of
Environmental Preservation -9. However, the crossing between the two categories
above showed that Area 3 had the highest level of environmental vulnerability, followed
by Area 1. On the other hand, the Area 2 was considered of minor environmental
vulnerability. In this sense, this work presents relevant subsidies to the planning of
public policies, to identify and characterize the critical areas with high socioenvironmental vulnerability.

Keywords: Socio-Environmental Vulnerability, Zone of Environmental Preservation -9,
Categories and Indicators.
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Capítulo I – Introdução

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

No Estado do Rio Grande do Norte, 43% da população está situada na
Região Metropolitana de Natal (IBGE, 2001). Esta elevada concentração da população e
o seu crescimento contribui na produção de situações alarmantes, como a ocupação de
áreas impróprias (Área de Preservação Permanente, mangues, margens de rios, dunas
etc), que é agravada pela ausência de um sistema de saneamento básico, que contemple
a coleta, tratamento e destinação final correta para o esgotamento sanitário.
Neste contexto é que está inserida a população que reside na ZPA-9,
localizada na zona norte do município de Natal/RN. Esta área faz parte de um complexo
de lagoas e dunas relevante para a renovação das águas subterrâneas, além de ser um
ambiente largamente utilizado para atividades agrícolas. Ainda, segundo a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL (NATAL, 1994), as Zonas de Proteção
Ambiental são áreas nas quais “as características do meio físico, restringem o uso e
ocupação do solo urbano, visando à proteção, manutenção e recuperação dos aspectos
paisagísticos, históricos, arqueológicos e científicos”.
Além disso, a população residente nesta área esta exposta aos efeitos
negativos da rápida expansão da cidade, como a ocupação de margens de corpos d’água
susceptíveis a inundação, uma vez que aproximadamente 40% da população da zona
norte de Natal residem nos bairros em que a ZPA-9 esta inserida.
A característica predominantemente urbana da capital potiguar nos leva a
examinar os problemas citados como sérios impactos no bem estar da população que
vive nessas áreas. Na literatura sobre o tema observamos que em geral a vulnerabilidade
ambiental é um fator relevante na configuração da distribuição espacial das situações de
pobreza e privação social nas cidades (ALVES, 2006).
Entendendo a vulnerabilidade como um processo que envolve tanto a
dinâmica social quanto as condições ambientais, esse texto se propõe a discutir a
vulnerabilidade socioambiental em uma região específica, a ZPA-9, que pode ser
considerada como representativa da situação urbana de parcelas significativas de
Natal/RN.
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Desse modo, a pesquisa em tela objetivou analisar a vulnerabilidade
socioambiental na ZPA-9. Este objetivo foi traçado baseando-se nas concepções
teóricas acerca do conceito de vulnerabilidade de Alves (2006), principalmente, e de
outros pesquisadores como Acselrad (2002; 2006) e Hogan e Marandola (2007).
Este trabalho foi estruturado através da construção de quatro capítulos,
os quais são apresentados a seguir. Inicialmente fez-se a construção teóricometodológica através do levantamento bibliográfico sobre estudos que fazem referência
a vulnerabilidade nas diversas áreas científicas, uma vez que a compreensão deste
constitui o fundamento básico necessário para o desenvolvimento de nosso trabalho.
Desse modo, foram consultadas a biblioteca central Zila Mamede, biblioteca setorial do
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, e as bibliotecas de Arquitetura, Geologia e
do Laboratório de Recursos Hídricos (LARHISA).
No capitulo 2, apresentou-se um panorama geral das Zonas Proteção
Ambiental (ZPA) do município de Natal/RN, uma vez que consideramos fundamental
situar o papel que estas zonas desempenham na cidade e em particular a ZPA-9.
Como a presente pesquisa teve como base metodológica o trabalho realizado
por Alves (2006), realizou-se o detalhamento das bases metodológicas utilizadas por
este autor, por constituir-se como fundamento para a elaboração dos capítulos 3 e 4,
mesmo que com adaptações a fim de compatibilizar com a presente pesquisa.
Em relação ao terceiro capítulo, pretendeu-se realizar um Diagnóstico
Socioambiental dos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara da cidade do Natal/RN. Isto se
deu pelo fato de considerarmos que a ZPA-9 faz parte de uma área da cidade que não
poderia ser entendida apenas pelo seu exclusivo conhecimento. Além disso, a
compreensão prévia das características da área foi de suma importância para a
concretização da pesquisa no capítulo 4, isto é, avaliação dos dados gerais da área,
seleção das variáveis e indicadores, divisão das áreas de ZPA-9, construção da amostra,
elaboração das perguntas dos questionários e análise dos dados colhidos.
Por fim, no capítulo 4, para operacionalizar a vulnerabilidade socioambiental
criaram-se duas categorias, a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade ambiental,
atribuindo-lhes indicadores e variáveis. Contudo, esclarece-se que a análise da
vulnerabilidade na ZPA-9 deu-se através da aplicação de questionários fechados,
diferentemente de Alves (2006). Portanto, para alcançar o objetivo desta pesquisa, três
etapas fizeram-se necessárias neste capítulo, as quais são: A primeira etapa
15

compreendeu a realização de quatro passos: Divisão da ZPA-9 em três áreas,
quantificação do número de residências, estipulação das amostras e seleção das
variáveis. Em seguida, a segunda etapa abarcou dois passos, a elaboração e aplicação do
questionário e a tabulação dos dados. Por fim, a terceira etapa da metodologia utilizada
no capítulo 4 refere-se à análise dos dados obtidos e estruturados na segunda etapa
apresentada anteriormente.
Algumas razões nos levaram a realização deste estudo. Inicialmente, pesquisas
realizadas em instituições públicas revelaram a ausência de estudos locais nessa vertente
pela ciência geográfica e de trabalhos com razoável embasamento científico no que
concerne a operacionalização empírica da vulnerabilidade socioambiental.
Somada a esta razão, o conhecimento prévio da área de estudo a partir da
realização de trabalhos anteriores (AZEVEDO, 2005), mas em uma outra perspectiva,
nos permitiu observar certas características ímpares em relação aos bairros das zonas
sul, leste e oeste da cidade como o insignificante o número de residências atendidas pelo
sistema de saneamento e a utilização dos recursos hídricos pela população para o
consumo e irrigação das pequenas produções agrícolas.
Por último, as características físico-naturais da ZPA-9, principalmente os
recursos hídricos, relacionam-se com as variáveis abordadas por Alves (2006) para
avaliar a vulnerabilidade socioambiental, uma vez que este nos serviu de base teóricometodológica para a realização desta dissertação.
No decorrer da pesquisa expõe-se inúmeras vezes que esta fez uso da proposta
teórica e metodológica de Alves (2006), pois nos permitiu melhor operacionalizar os
indicadores ambientais e sociais e,

assim, realizar a análise da vulnerabilidade

socioambiental da ZPA-9. Contudo, as ressalvas quanto às “adaptações necessárias”
mostraram-se de grande importância, uma vez que no desenvolvimento da pesquisa
sentiu-se a necessidade de criar maneiras alternativas de quantificar e, posteriormente
analisar, a vulnerabilidade socioambiental em relação à proposta de Alves (2006).
Desse modo, acredita-se que um dos principais benefícios gerados nesta
pesquisa foi à elaboração de uma metodologia original, pois, como já verificado, existe
uma lacuna em relação a trabalhos com razoável embasamento cientifico no que
concerne à operacionalização empírica da vulnerabilidade socioambiental.
Outra contribuição possibilitada pelos resultados adquiridos durante a
realização desta pesquisa refere-se ao fato de proporcionar maior visibilidade à área
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identificada como de alta vulnerabilidade socioambiental, podendo trazer subsídios
relevantes para o planejamento de políticas públicas sociais e ambientais, tais como
habitação e saneamento. Assim, Áreas classificadas como de alta vulnerabilidade
socioambiental, isto é, que alcançaram as notas mais baixas no somatório final das
categorias ambiental e social, poderiam ser alvo destas políticas mencionadas.

2 Localização da área de estudo

A ZPA -9 está localizada entre os limites municipais de Natal/RN e
Extremoz/RN, litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro
(Ver Mapa 1).
Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (1998) da Secretária de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), a área em análise compõe
a bacia hidrográfica do rio Doce, limitando-se ao Norte e ao Noroeste com a bacia
hidrográfica do rio Ceará-Mirim e ao Sul e a Sudoeste com a bacia hidrográfica do rio
Potengi.
No Sistema Universal Transverser Mercator (UTM), sua localização
utilizando com ponto de referência a rua João Medeiros Filho (estrada da Redinha), darse pelas coordenadas 0247354 N / 9368896 E e 0254768 N / 9364518 E.
Partindo da cidade do Natal-RN, o acesso a ZPA-9 pode ser feito pela BR101, ao Norte da capital, no sentido da cidade de Extremoz-RN, e pelas ruas João
Medeiros Filho (estrada da Redinha) e Professora Alice Rodrigues (estrada de
Genipabu).
Compreende ainda parte dos bairros de Lagoa Azul e Pajussara,
localizados na zona norte da cidade do Natal/RN. Importante esclarecer que o bairro da
Redinha apresenta uma pequena parte situada dentro dos limites da ZPA-9. Contudo,
atualmente, os limites desse bairro ainda estão sendo discutidos entre os gestores dos
municípios de Natal/RN e Extremoz/RN. Por este motivo, somada ao pequeno
adensamento populacional verificado, não iremos considerá-lo como pertencente à área
de estudo (Ver Mapa 2).
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Mapa 1 - Localização da área de estudo
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Mapa 2 - Localização dos bairros pertencentes à ZPA-9
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Capítulo II
Reflexões preliminares: referencial
teórico-metodológico
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CAPÍTULO II – REFLEXÕES PRELIMINARES: REFERENCIAL TEÓRICOMETODOLÓGICO
3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
3.1 Base teórica
Neste capítulo traçaremos as considerações teóricas sobre o conceito de
Vulnerabilidade, uma vez que a compreensão deste constitui o fundamento básico
necessário para o desenvolvimento de nosso trabalho.
De acordo com Hogan e Marandola Jr (p.45, 2005), o conceito de
Vulnerabilidade possui um caráter multidimensional e polissêmico, variando seu
entendimento de acordo com as diferentes abordagens, perspectivas de estudo e campo
científico. Desse modo, a base conceitual relacionada à Vulnerabilidade é ampla e
diversa.
Não há uma base conceitual comum, a qual os diversos campos
tenham utilizado como matriz. Existem, sim, algumas posturas
confluentes, principalmente quando há preocupações semelhantes,
como ocorre no caso da geografia e da demografia no campo dos
estudos ambientais (HOGAN; MARANDOLA Jr, p. 45, 2005).

Estes mesmos autores (HOGAN e MARANDOLA Jr, p. 74, 2007) ainda vão
além ao afirmarem que tal imprecisão conceitual, advinda da banalização do uso do
termo na ciência e fora dela, tem contribuído para que não ocorra um diálogo e,
consequentemente, um maior avanço na discussão acerca da vulnerabilidade.
Na verdade, ainda prevalece uma imprecisão conceitual que tem
prejudicado o diálogo e o avanço do debate em algumas áreas.
Risco, perigo, ameaça e vulnerabilidade são termos utilizados em
legislação ambiental, em códigos da Defesa Civil, no jargão
econômico das bolsas de valores e investimentos e nas mais
diferentes ciências (HOGAN e MARANDOLA Jr, p. 74, 2007).

Entretanto, a pesquisa em tela constatou que estudiosos das mais diversas
áreas do conhecimento como Cutter (1996), Torres (2000), Acselrad (2006), Alves
(2006) e Hogan e Marandola Junior (2005; 2006; 2007) têm debruçado-se acerca do
conceito de vulnerabilidade, o que nos possibilitou traçar algumas considerações no que
concernem seus pontos convergentes e divergentes.
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Durante a década de 1990, o Grupo de Trabalho sobre População e Meio
Ambiente, da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP), realizou debates
importantes sobre a discussão de populações em situação de risco. Dentre as várias
contribuições destacam-se as pesquisas de Haroldo Torres (1997; 2000). Com sua tese
(TORRES, 1997), o autor foi o pioneiro no uso de dados censitários georreferenciados
para caracterizar riscos ambientais na zona Oeste da cidade de São Paulo-SP (cerca de 3
milhões de habitantes na época), através do qual ele demonstrou claramente a
correlação existente entre o risco ambiental e a condição social (HOGAN et al, 2001).
Poucos anos depois, e agregando refinamento científico no diálogo com o Grupo de
Trabalho citado, Haroldo Torres publicou uma obra (TORRES, 2000) que analisou o
conceito de risco ambiental, bem como os embates advindos de sua operacionalização.
Embora a vulnerabilidade apareça somente como uma noção relacionada à
discussão de populações em situação de risco, notamos que estes trabalhos de Torres
(1997; 2000) constituíram um dos pilares para discussão do conceito de vulnerabilidade.
(...) já havia uma tendência dos pesquisadores ligados ao Grupo de
Trabalho sobre População e Meio Ambiente em estudar a
vulnerabilidade. E podemos afirmar que esse tem sido o degrau
seguinte que tais estudiosos galgaram desde o amadurecimento do
conceito de populações em situações de risco. (...) (HOGAN;
MARANDOLA Jr, p. 43, 2005).

Alves (p.48, 2006) faz um panorama da utilização do conceito de
vulnerabilidade

mostrando

que

abarca

desde

grupos

acadêmicos,

entidades

governamentais, comunidades científicas de mudança ambiental e de sustentabilidade,
bem como a própria produção científica brasileira. Em relação à produção científica
brasileira, este autor salienta que alguns pesquisadores desenvolvem uma discussão
sistemática sobre o conceito de Vulnerabilidade “procurando analisar a utilização deste
conceito em diferentes disciplinas, principalmente na Geografia e na Demografia”
(ALVES, p.48, 2006).
Daniel J. Hogan e Marandola Junior são pesquisadores que vem produzindo
inúmeros trabalhos científicos que discutem a vulnerabilidade e, assim como Haroldo
Torres, também fazem parte do Grupo de Trabalho sobre População e Meio Ambiente
da ABEP.
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Hogan e Marandola Junior (p. 34, 2006) nos mostram que o conceito de
Vulnerabilidade ganha ímpeto entre os Geógrafos a partir da constatação de que os
trabalhos relacionados aos perigos naturais (Natural Hazards como foram mais
conhecidos na literatura estrangeira) eram por demais limitados. Naqueles estudos,
realizados principalmente após a 2ª Guerra Mundial, não se discutiam os processos
sociais envolvidos, isto é, os “desastres naturais” como enchentes, furacões e terremotos
que eram analisados pontualmente, sem levar em consideração as características dos
grupos populacionais afetados. Assim, a partir da década de 1990 é que a
vulnerabilidade surge como um conceito que iria ampliar a idéia de perigos naturais,
não mais ligada somente aos aspectos físicos e naturais, mas também sociais.
Esta noção de Vulnerabilidade desloca o ponto central da dinâmica
biofísica do evento para a produção social, econômica e política do
ambiente, que está na estrutura causal da delimitação dos grupos
vulneráveis a estes eventos (HOGAN e MARANDOLA JUNIOR,
p.36, 2006).

Evidentemente que este deslocamento do foco da análise não criou um
consenso sobre o conceito de Vulnerabilidade. Cutter (1996, APUD HOGAN et al, p.4,
2001) exemplifica 18 definições com concepções diferentes do que seria
Vulnerabilidade entre os anos de 1980 a 1995 (Ver Quadro 01 a seguir)
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Autores
Gabor e
Griffith
(1980)

Conceitos de vulnerabilidade*
Vulnerabilidade é a ameaça (para materiais perigosos) à qual as pessoas estão expostas (incluindo agentes químicos e a
situação ecológica das comunidades e seu nível de preparação para emergências). A vulnerabilidade é o contexto de risco.

Timmerma
n
(1981)
UNDRO
(1982)
Susman et
al.
(1984)
Kates
(1985)
Pijawka e
Radwan
(1985)

Vulnerabilidade é o grau ao qual um sistema atua negativamente para a ocorrência de um evento perigoso. O grau e
qualidade das reações adversas são condicionados pela capacidade de resistência de um sistema (uma medida da
capacidade do sistema para absorver e recuperar a partir do evento).
A vulnerabilidade é o grau de perda de um determinado elemento ou conjunto de elementos em risco resultante da
ocorrência de um fenômeno natural de uma determinada magnitude.
Vulnerabilidade é o grau em que as diferentes classes da sociedade estão diferencialmente em risco.

Bogard
(1989)

Vulnerabilidade é operacionalmente definida como a incapacidade de tomar medidas eficazes para garantir contra
eventuais perdas. Quando aplicada aos indivíduos, a vulnerabilidade é uma conseqüência da impossibilidade ou
improbalibilidade de mitigação eficaz e é uma função da nossa capacidade de selecionar os riscos.
Vulnerabilidade é o potencial para perdas.

Mitchell
(1989)
Liverman
(1990)

Vulnerabilidade é a "capacidade de sofrer danos e reagir adversamente".
Vulnerabilidade é a ameaça ou a interação entre o risco e grau de preparação. É o grau em que materiais perigosos
ameaçam uma população específica (risco) e a capacidade da comunidade para reduzir o risco ou consequências adversas
da liberação de materiais perigosos.

Distingue entre vulnerabilidade como uma condição biofísica e vulnerabilidade como definida pelas condições políticas,
sociais e econômicos da sociedade. Ela defende a vulnerabilidade no espaço geográfico (onde as pessoas mais vulneráveis
e os lugares estão localizados) e a vulnerabilidade no espaço social (que nesse lugar é vulnerável).

Downing
(1991)

Vulnerabilidade tem três conotações: refere-se a uma conseqüência (por exemplo, a fome) e não a uma causa (por
exemplo, estão vulneráveis à fome), e é um termo relativo que diferencia entre os grupos sócio-econômicos ou regiões, ao
invés de uma medida de privação.

Dow (1992)

Vulnerabilidade é a capacidade diferencial de grupos e indivíduos para lidar com riscos, baseada em suas posições com
riscos, baseada em suas posições dentro dos mundos físico e social.
Risco de um perigo específico varia através do tempo e de acordo com mudanças em exposição física ou vulnerabilidade
humana (amplitude de tolerância social e econômica disponível no mesmo local), ou em ambos.

Smith
(1992)
Alexander
(1993)
Cutter
(1993)

Vulnerabilidade humana é uma função dos custos e benefícios das áreas habitadas com risco de catástrofes naturais.

Watts e
Bohle
(1993)

A vulnerabilidade é definida em termos de exposição, capacidade e potencialidade. Assim, a resposta prescritiva e
normativa da vulnerabilidade é reduzir a exposição, aumentar a capacidade de enfrentamento, reforçar o potencial de
recuperação e reforçar o controle de danos (por exemplo, minimizar as conseqüências destrutivas), através de meios
privados e públicos.

Blaikie et al
(1994)

Por vulnerabilidade queremos dizer as características de uma pessoa ou grupo em termos de sua capacidade de prever,
lidar com, resistir e se recuperar do impacto de um perigo natural. Trata-se de uma combinação de fatores que determinam
o grau em que a vida de alguém e os meios de subsistência são postos em risco por um evento discreto e identificável na
natureza ou na sociedade.

Bohle et al
(1994)

Vulnerabilidade é melhor definida como uma medida global de bem-estar humano que integra exposições ambientais,
sociais, econômicas e políticas a uma gama de perturbações prejudiciais potenciais. A vulnerabilidade é um espaço de
várias camadas sociais e multidimensionais definidas pelas capacidades determinadas, recursos políticos, econômicos e
institucionais de pessoas em locais e horários específicos.

Dow e
Downing
(1995)

Vulnerabilidade é a susceptibilidade diferencial de circunstâncias que contribuem para a vulnerabilidade. Fatores
biofísicos, demográficos, econômicos, sociais e tecnológicos, tais como idades das populações, dependência econômica, o
racismo e idade de infra-estrutura são alguns fatores que foram analisados em associação com os riscos naturais.

Vulnerabilidade é a probabilidade de que um indivíduo ou grupo serão expostos a um perigo e prejudicados por ele. É a
interação dos perigos do lugar (e redução de riscos) com o perfil social das comunidades

Fonte: Cutter (1996, apud HOGAN et al, p.4, 2001)
*Tradução elaborada pelo Autor.
Quadro 01 – Diferentes conceituações de Vulnerabilidade entre os anos de 1980 a 1995.
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As diferentes concepções de Vulnerabilidade exemplificadas por Cutter (1996,
APUD HOGAN et al, p.4, 2001) nos permite dizer que existem posições ligadas
diretamente a fenômenos naturais, passando por conceitos vinculados estritamente às
explicações sociais, até aqueles que procuram equilibrar ambas as dimensões. Além
disso, alguns autores se aproximam mais da leitura dos perigos, enquanto outros
misturam os conceitos de perigo, risco e vulnerabilidade, o que dificulta o
entendimento.
Em relação às visões sobre o conceito de vulnerabilidade na década de 1990
exemplificados, Hogan e Marandola Jr (p. 34, 2006) salientam que:
Observamos claramente que as definições mais recentes procuram
abarcar o maior número de elementos, reconhecendo assim a
multidimensionalidade
de
nossa
realidade
e
a
multidimensionalidade da própria vulnerabilidade, que não pode
ser restrita a um ou outro campo (Hogan; Marandola Jr, p. 34,
2006).

Hogan e Marandola Junior (p.75, 2007) estão esforçando-se em pensar do
ponto de vista conceitual a abrangência e os significados do termo vulnerabilidade,
justamente pela imprecisão conceitual e banalização identificada há pouco. Sendo
assim, acreditam que o conceito de vulnerabilidades esta relacionado com o que
denominaram de “capacidade de resposta”.
Vulnerabilidade envolve aquelas condições (sociais, econômicas,
demográficas, geográficas, etc.) que afetam a capacidade de
responder à exposição. É a capacidade de responder ao perigo e ao
risco (HOGAN e MARANDOLA, p,75, 2007).

Para estes autores a conceituação de vulnerabilidade deve estar intimamente
relacionada à idéia de risco e de perigo. O risco seria a “probabilidade (nem sempre
expressa como função matemática) de que um indivíduo/domicílio, comunidade ou
lugar sejam expostos ao perigo”. Já perigo seria “o próprio evento, que causa dano
(sempre ocorre na interface sociedade e natureza)” (HOGAN e MARANDOLA
JUNIOR, p.75, 2007).
Como pode ser observada na citação a seguir, a discussão sobre população em
situação de risco desenvolvida pelos profissionais da ABEP e por Torres (p.60, 2000)
contribuiu

significativamente

para

a

conceituação

citada

anteriormente

de

vulnerabilidade adotada por Hogan e Marandola Junior (p.75, 2007).
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“(...) A idéia de risco implica, por exemplo, a existência de um
agente “ameaçador” e de um agente “receptor” da ameaça. (...)
Nessa concepção, o risco pode ser entendido como a maior
probabilidade de determinados indivíduos ou grupos ser
ameaçados por fenômenos específicos (TORRES, p.60, 2000).

Podemos inferir que estudar a vulnerabilidade, na concepção desenvolvida por
Hogan e Marandola Jr (2007), significa conceber previamente a existência da
probabilidade de exposição a algo negativo e mensurar qual a capacidade de responder
ao agravo sofrido, uma vez que “estar vulnerável” decorre da exposição a uma situação
de risco ou a um evento de perigo. Assim, o aumento da vulnerabilidade é proporcional
a diminuição da sua capacidade de resposta, isto é, quanto maior for sua capacidade de
resposta menor será sua vulnerabilidade.
Em uma abordagem complementar, a conceituação proposta por Alves (2006)
alia-se as considerações sobre Vulnerabilidade de Hogan e Marandola Junior (2007),
por focalizar a sobreposição de certas condições (socioeconômicas e ambientais) que
influenciam na capacidade de responder a uma situação de risco, logo de proporcionar
maior ou menor Vulnerabilidade a população residente em um dado território. Esta
abordagem fica evidenciada na citação abaixo referente ao entendimento de Alves
(2006) acerca da vulnerabilidade, especificamente a vulnerabilidade socioambiental.
A coexistência ou sobreposição espacial entre grupos populacionais
muito pobres e com alta privação (Vulnerabilidade social) e áreas
de risco ou degradação ambiental (Vulnerabilidade ambiental).
Neste sentido, é justamente a combinação destas duas dimensões
que está sendo considerada uma situação de Vulnerabilidade
socioambiental (ALVES, p.43, 2006).

Este entendimento originou-se da preocupação do autor em operacionalizar de
forma empírica sua interpretação do conceito de vulnerabilidade socioambiental. Tal
operacionalização resultou na construção de um Sistema de Informação Geográfica
(SIG), “através do qual se fez a sobreposição da cartografia digital da rede hidrográfica
à malha digital dos setores censitários (ALVES, 2006)”.
Acselrad (2006), também tem contribuído na discussão teórica sobre
Vulnerabilidade. Podemos observar em seus trabalhos que a Vulnerabilidade é tratada
como uma questão de direitos humanos e, assim como Hogan e Marandola Junior (p.75,
2007), aquele autor também considera de fundamental importância analisar a condição
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dos indivíduos “destituídos” da capacidade de defender-se, ou melhor, de responder a
uma situação de risco.
Entretanto, Acselrad (2006) procura compreender quais são os processos e/ou
mecanismos que fazem com que as pessoas encontrem-se expostas a uma situação de
risco, logo de estarem vulneráveis.
(...) Neste caso a pergunta se poria sobre os mecanismos que
tornam os sujeitos vulneráveis e não sobre a sua condição de
destituídos da capacidade de defender-se. Interessa determinar e,
assim, interromper os processos decisórios que impõem riscos aos
mais desprotegidos – decisões alocativas de equipamentos danosos,
dinâmicas inigualitárias do mercado de terras etc. Focalizar-se-á
neste caso a proteção aos cidadãos como responsabilidade política
dos Estados democráticos, em lugar apenas de se mensurar os
déficits nas capacidades de autodefesa dos mesmos. (ACSELRAD,
p.2, 2006)

Seguindo esta linha de pensamento, Acselrad (p.2, 2006) agrega certo
relativismo na sua conceituação de Vulnerabilidade ao afirma que:

A Vulnerabilidade é uma noção relativa - está normalmente
associada à exposição aos riscos e designa a maior ou menor
susceptibilidade de pessoas, lugares, infra-estruturas ou
ecossistemas sofrerem algum tipo particular de agravo. Se a
Vulnerabilidade é decorrência de uma relação histórica estabelecida
entre diferentes segmentos sociais, para eliminar a Vulnerabilidade
será necessário que as causas das privações sofridas pelas pessoas
ou grupos sociais sejam ultrapassadas e que haja mudança nas
relações que os mesmos mantêm com o espaço social mais amplo
em que estão inseridos. (ACSELRAD, p.3, 2006)

Em relação à conceituação de Hogan e Marandola Junior (2007), acreditamos
que a contribuição de Acselrad (2006) avança em alguns pontos por questionar não
somente a situação de Vulnerabilidade (Quem tem maior capacidade de resposta frente
à situação de risco ou um evento de perigo?), mas os motivos, mecanismos e processos
que corroboraram para a configuração de tal situação de vulnerabilidade, o que
aprofunda a discussão sobre o conceito de Vulnerabilidade.
Diante das considerações expostas sobre as diferentes óticas do conceito de
vulnerabilidade, muitas vezes tratado de forma banalizada na ciência e fora dela, e
levando em consideração o objetivo principal da pesquisa em tela, que é analisar a
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Vulnerabilidade socioambiental na ZPA-9, se faz mister a escolha de uma base
conceitual de referência clara a fim de subsidiar os procedimentos operacionais e, com
isso, fundamentar o desenvolvimento da pesquisa. Assim, optamos por utilizar a
conceituação proposta por Alves (2006) como referência.
A adoção deste conceito deve-se principalmente por três razões. A primeira
delas trata-se do fato de que a pesquisa bibliográfica revelou a carência de trabalhos
com razoável embasamento cientifico no que concerne a operacionalização empírica da
vulnerabilidade socioambiental. Assim, como já exposto anteriormente, a pesquisa de
Alves (2006) mostrou-se bem fundamentada teórico-metodologicamente o que nos
incentivou a utilizá-la.
No item 2.2, que explica a metodologia utilizada nesta pesquisa, fez-se os
esclarecimentos devidos em relação à fundamentação teórico-metodologica de Alves
(2006).
Outra razão significativa é que as características físico-naturais da ZPA-9,
principalmente os recursos hídricos como analisado no item 3.2.1, página 75,
relacionam-se com um dos indicadores abordados por Alves (2006) para caracterizar a
vulnerabilidade ambiental, que é a proximidade dos recursos hídricos.
Além destas razões, os resultados do trabalho de Alves (2006) demonstraram
que esta metodologia possui maior pertinência com a Geografia do que com outras
ciências, por caracterizar as situações de vulnerabilidade socioambiental das populações
localizadas em dado território.
Por analisar a vulnerabilidade socioambiental ao nível de áreas
(setores censitários), esta metodologia está mais próxima da
tradição da ciência geográfica (CUTTER, 1994; 1996) que os
estudos dos sociólogos sobre vulnerabilidade social (MOSER,
1998; KAZTMAN et al., 1999).

Assim, para os fins traçados e considerando as razões expostas, entendemos a
vulnerabilidade socioambiental de acordo com a conceituação de Alves (2006), pois nos
permite

operacionalizar

com

maior

clareza

os

indicadores

das

condições

socioeconômicas e ambientais, possibilitando, assim, a análise da vulnerabilidade
socioambiental na ZPA-9.
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3.2 Metodologia

A presente pesquisa teve como base metodológica o trabalho realizado por
Alves (2006), notadamente os capítulos 3 e 4. Desse modo, inicialmente fez-se a
apresentação dos capítulos 1, que trata do referencial teórico-metodológico, e 2, que
apresenta os aspectos institucionais das Zonas de Proteção Ambiental do município de
Natal/RN, destacando as fontes consultas.
Em seguida, realizou-se o detalhamento dos procedimentos metodológicos de
Alves (2006), uma vez que constituiu-se como fundamento para a elaboração dos
capítulos 3 e 4.

3.2.1 Capítulo 1

Para a construção da base teórico-metodológica, iniciou-se com o levantamento
bibliográfico sobre estudos que fazem referência a vulnerabilidade nas diversas áreas
científicas. Desse modo, foram consultadas a biblioteca central Zila Mamede, biblioteca
setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, e as bibliotecas de Arquitetura,
Geologia e do Laboratório de Recursos Hídricos (LARHISA).
Com o levantamento bibliográfico, os principais documentos científicos
coletados e analisados no referencial teórico-metodológico foram os livros de Torres
(2000), Acselrad (2004), Hogan et al (2001), Hogan e Marandola Junior (2006; 2007),
além dos artigos de Hogan e Marandola Junior (2005) e Alves (2006) publicados na
Revista brasileira de estudos populacionais (ABEP).

3.2.2 Capítulo 2

No segundo capítulo, pretendeu-se apresentar um panorama geral das Zonas
Proteção Ambiental (ZPA) do município de Natal/RN, uma vez que consideramos
fundamental situar o papel que estas zonas desempenham na cidade e em particular a
ZPA-9.
Além disso, a área de estudo é extremamente peculiar e carece de uma
contextualização a fim de elucidar suas principais características no que concerne seus
aspectos institucionais.
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Desse modo, procuramos responder os seguintes questionamentos: Qual é a
origem das ZPAs em Natal/RN? O que o poder público entende por ZPA (uma vez que
foi criada pelo mesmo)? Onde estão localizadas? Quais os benefícios da criação e
manutenção dessas áreas para a população?
Para tanto, fez-se uso, principalmente, do Plano Diretor de Natal de 1994
(PDN/1994), o Novo Plano Diretor de Natal (PDN/2007) e trabalhos técnicos e
científicos como Oliveira (2003), Melo (1998), Caern (2009), Plano de Manejo do
Parque da Cidade (UFRN, 2006).

Apresentação da metodologia de Alves (2006)

De maneira geral, podemos afirmar que a pesquisa desenvolvida por Alves
(2006) realizou a construção de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), através
do qual se fez a sobreposição da cartografia digital da rede hidrográfica à malha digital
dos setores censitários.
Para operacionalizar a vulnerabilidade socioambiental, Alves (2006) criou duas
categorias, a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade ambiental, atribuindo para cada
categoria indicadores e variáveis. Na Tabela 1, são especificados indicadores e variáveis
de cada categoria criadas por Alves (2006).
Tabela 1 – Categoria, indicadores e variáveis da vulnerabilidade socioambiental
Categorias
Indicadores
Variáveis
Risco ambiental

Proximidade de cursos d’água

Ambiental
Degradação ambiental Cobertura da rede de esgoto
Privação social

Educação, renda e saneamento básico

Demografia

Estrutura etária

Social
Fonte: Alves (2006).
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Sobre estas peculiaridades metodológicas citadas é que traçamos algumas
considerações, primeiro sobre a categoria vulnerabilidade social e em seguida a
categoria vulnerabilidade ambiental.
Para a categoria vulnerabilidade social Alves (2006) utilizou os dados do Mapa
da vulnerabilidade social da população da cidade de São Paulo, construído pelo Centro
de Estudos da Metrópole (2004, Apud ALVES, 2006). Este Mapa da vulnerabilidade
social - ver Anexo B - classificou os mais de 13 mil setores censitários do município de
São Paulo em oito grupos de vulnerabilidade social, com base nos indicadores
Demografia e Privação social que corresponde à combinação de variáveis consideradas
relevantes para a caracterização das múltiplas faces da vulnerabilidade social, tais como
renda, escolaridade, saneamento básico e estrutura etária. Todas as variáveis foram
selecionadas a partir dos resultados do universo do Censo Demográfico 2000 (ALVES,
2006).
A respeito da seleção das variáveis e formação dos oito grupos de
vulnerabilidade social determinados pelo Centro de Estudos da Metrópole (2004, Apud
ALVES, 2006), Alves (2006) fez as seguintes considerações.

O conjunto inicial de variáveis selecionadas foi reduzido, através
de análise fatorial (componentes principais), visando a construção
de indicadores sintéticos que captassem a heterogeneidade de
situações (de vulnerabilidade social) existentes no município de
São Paulo. A análise fatorial produziu duas dimensões explicativas
de vulnerabilidade – a socioeconômica e a demográfica. Para a
construção do Mapa da vulnerabilidade social, os cerca de 13 mil
setores censitários do município de São Paulo foram classificados
em oito grupos, através de uma análise de agrupamentos (cluster),
a partir de combinações entre as dimensões demográfica e
socioeconômica (CENTRO DE ESTUDOS DA METRÓPOLE,
2004 APUD ALVES, 2006).

Entretanto, para os fins pretendidos por Alves (2006), que foram identificar e
caracterizar populações na situação de vulnerabilidade socioambiental no município de
São Paulo, este autor decidiu agregar os oito grupos de vulnerabilidade social do Centro
de Estudos da Metrópole (2004, Apud ALVES, 2006) em três grandes grupos,
denominados por alta, média e baixa vulnerabilidade social, reunindo aqueles com
patamar semelhante de vulnerabilidade social (Ver tabela 2 a seguir).
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Tabela 2 - Correspondência entre os oito grupos do Centro de Estudos da Metrópole
(2004, Apud ALVES, 2006) e os três grandes grupos de vulnerabilidade social criados
por Alves (2006)
Grupos do Mapa da vulnerabilidade
Grupos de vulnerabilidade social
social
Grupo 1
Baixa vulnerabilidade social
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 6
Média vulnerabilidade social
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 7
Alta vulnerabilidade social
Grupo 8
Fonte: Alves (2006); * Adaptada pelo Autor.

De acordo com a Tabela 2 e considerando a avaliação de Alves (2006), no
Mapa da vulnerabilidade social de são Paulo:
(...) os grupos 1 e 2 (que aqui foram agregados no grupo de baixa
vulnerabilidade social) possuem as melhores condições de vida do
município de São Paulo, englobando famílias não-vulneráveis, ou
seja, não expostas à dimensão da privação socioeconômica e com
baixa presença de crianças e adolescentes. Os grupos 3, 4 e 6
(reunidos no grupo de média vulnerabilidade social) apresentam
situações de baixa a média privação social. Os grupos 5, 7 e 8 do
Mapa da vulnerabilidade social foram agregados no grupo de alta
vulnerabilidade social (ALVES, 2006).

Definidos os três grandes grupos de vulnerabilidade social, o próximo passo
empreendido por Alves (2006) foi o cruzamento das categorias vulnerabilidade social e
vulnerabilidade ambiental. Entretanto, retoma-se como ocorreu a construção dos
indicadores da vulnerabilidade ambiental e, em seguida, o cruzamento das categorias.
Para a operacionalização da categoria vulnerabilidade ambiental, Alves (2006)
construiu dois indicadores ambientais, risco ambiental e degradação ambiental. O
primeiro corresponde às residências em áreas muito próximas de cursos d’água (a
menos de 50 metros), representam risco de enchentes e doenças de veiculação hídrica.
O segundo refere-se às residências em áreas com baixa cobertura da rede de esgoto e
que podem contaminar o lençol freático e cursos d’água.
A configuração de situações de vulnerabilidade ambiental deu-se justamente na
sobreposição espacial das áreas de acordo com os indicadores risco ambiental e
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degradação ambiental, ou seja, proximidade de cursos d’água e baixa cobertura de
esgoto.
Alves (2006) ressalta que o método utilizado para classificar a proximidade e
contigüidade dos setores censitários aos cursos d’água (a exposição ao risco ambiental)
foi o cálculo da porcentagem da área do setor sobreposta às margens de 50 metros dos
cursos d’água. Para tanto, foram geradas faixas (buffers) de 50 metros nas duas margens
de todos os cursos d’água e sobrepostos aos setores censitários do município de São
Paulo.
A escolha da proximidade inferior a 50 metros dos cursos d’água como
parâmetro para definição de alto risco ambiental foi feita com base em dois critérios
principais.
Primeiro, procurou-se identificar as populações residentes em áreas
realmente próximas de cursos d’água e que estão, de fato, expostas
aos riscos de enchentes e de contato direto com doenças de
veiculação hídrica. De acordo com a literatura sobre o tema, esta
situação é típica de grande parte das favelas de São Paulo, que
ocupam as várzeas dos rios e córregos (fundos de vale), por serem
áreas com restrições à ocupação por motivos geotécnicos ou
ambientais (TASCHNER, 2000). (ALVES, 2006)

O segundo critério adotado por Alves (2006) é a regulamentação das Áreas de
Preservação Permanente (APPs) do Código Florestal (leis 4771/65, 7803/89 e 7875/89),
que estabelece faixas de proteção ambiental ao longo dos rios e de qualquer curso
d’água.
Conforme estas leis, não são permitidas a supressão de vegetação e a ocupação
humana ao longo de qualquer curso d’ água, em faixa marginal cuja largura mínima seja
de trinta metros para os cursos d’água de menos de dez metros de largura e de cinqüenta
metros para os cursos d’água que tenham de dez a cinqüenta metros de largura. Como a
maioria dos cursos d’água existentes no município de São Paulo possui largura inferior
a 50 metros, considerou-se que a proximidade de 50 metros é adequada para expressar
as áreas com restrições à ocupação.
Após determinar os indicadores da vulnerabilidade ambiental, Alves (2006)
gerou quatro faixas (baixa, média, média e alta) através da correlação entre os
indicadores risco ambiental e degradação ambiental (Ver Tabela 3).
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Tabela 3 – Faixas da vulnerabilidade ambiental e respectivas
descrições
Faixas
Descrição
Mais de 50% da área do setor censitário fora da
Baixa
margem de 50 metros de curso d’água e cobertura de
rede de esgoto superior a 50% dos domicílios.

Média

Mais de 50% da área do setor censitário dentro da
margem de 50 metros de curso d’água e cobertura de
rede de esgoto superior a 50% dos domicílios.

Média

Mais de 50% da área do setor censitário fora da
margem de 50 metros de curso d’água e cobertura de
rede de esgoto inferior a 50% dos domicílios.

Alta

Mais de 50% da área do setor censitário dentro da
margem de 50 metros de curso d’água e cobertura de
rede de esgoto inferior a 50% dos domicílios

Fonte: Alves (2006); * Adaptada pelo Autor.

Alves (2006) reconhece que os critérios utilizados para determinar as faixas da
vulnerabilidade ambiental são rígidos e que estes influenciam consideravelmente nos
resultados.
Concluída as considerações sobre a construção dos indicadores da
vulnerabilidade ambiental, Alves (2006) classificou o grupo de alta vulnerabilidade
social do Centro de Estudos da Metrópole (2004, Apud ALVES, 2006) de acordo com
as quatro faixas da categoria vulnerabilidade ambiental apresentadas anteriormente na
Tabela 3. Assim, na tabela 4 a seguir, fez-se a correspondência entre o grupo de “Alta”
Vulnerabilidade social e as “faixas” e de vulnerabilidade ambiental.
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Tabela 4 – Correspondência entre o grupo de “Alta” Vulnerabilidade social e as
“faixas” e de vulnerabilidade ambiental.
Vulnerabilidade social
Vulnerabilidade ambiental
Grupo
Faixas
Baixa
Alta
Média
Média
Alta
Fonte: Alves (2006); * Adaptada pelo Autor.

Na compreensão de Alves (2006), algumas razões justificam o fato de não
englobar o cruzamento aos demais grupos de baixa e média vulnerabilidade social, tais
como:
Além disso, a vulnerabilidade ambiental (em relação à
proximidade de cursos d’água e à cobertura de esgoto) é
pouco presente nos grupos de baixa e de média
vulnerabilidade social. Ou seja, outro motivo para centrar a
análise apenas no grupo de alta vulnerabilidade social é o fato
de a vulnerabilidade ambiental (conforme definimos) estar
muito mais presente neste grupo do que naqueles de média e
de baixa vulnerabilidade social. Assim, no grupo de alta
vulnerabilidade social, 40% da população reside em áreas
com média ou alta vulnerabilidade ambiental. Já nos grupos
de média e de baixa vulnerabilidade social, essas proporções
são de, respectivamente, 7,9% e 10% (ALVES, 2006).
Diante das considerações sobre a metodologia de Alves (2006), podemos
observar que foi feito o cruzamento apenas entre grupo de alta vulnerabilidade social do
Centro de Estudos da Metrópole (2004, Apud ALVES, 2006) e as 04 faixas da
vulnerabilidade ambiental criadas por aquele autor.
Importante ressaltar que nesta proposta metodológica na realidade foi
considerada a vulnerabilidade socioambiental das áreas onde se localizam as
residências. “Porém, cabe enfatizar que não estamos medindo a vulnerabilidade do
território, mas sim a da população residente naquele território” (ALVES, 2006).
Como alertado anteriormente, a metodologia utilizada por Alves (2006)
constitui-se nas bases metodológicas para a realização dos capítulos 3 e 4. Assim, após
o detalhamento daquela metodologia fez-se as exposições sobre os capítulos 3 e 4 a
seguir.
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3.2.3 Capítulo 3

Em relação ao terceiro capítulo, pretendeu-se realizar um Diagnóstico
Socioambiental dos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara da cidade do Natal/RN. Isto se
deu pelo fato de considerarmos que a ZPA-9 faz parte de uma área da cidade que não
poderia ser entendida apenas pelo seu exclusivo conhecimento. Além disso, a
compreensão prévia das características da área foi de suma importância para a
concretização da pesquisa no capítulo 4, isto é, avaliação dos dados gerais da área,
seleção das variáveis e indicadores, divisão das áreas de ZPA-9, construção da amostra,
elaboração das perguntas dos questionários e análise dos dados colhidos.
Para ilustrar este fato podemos citar um exemplo: como vimos no
detalhamento da metodologia proposta por Alves (2006), um dos indicadores de
vulnerabilidade ambiental é o percentual de “Residência em áreas com baixa cobertura
de esgoto”. Assim, as áreas (setores censitários) com cobertura de esgoto abaixo de
50% dos domicílios eram consideradas de alto nível de vulnerabilidade ambiental.
Ocorre que em toda a cidade do Natal/RN, apenas um pequeno percentual de
casas possuem a ligação com o sistema de esgoto e nos bairros de Lagoa Azul e
Pajuçara é praticamente inexistente. Assim, o indicador “Residência em áreas com
baixa cobertura de esgoto” não teria sentido para a ZPA-09, uma vez que praticamente
inexiste coleta e tratamento do esgoto nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara.
Desse modo, os dados selecionados para compor o Diagnóstico socioambiental
dos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara compreendem variáveis apontadas por Alves
(2006) somados aos elementos considerados relevantes por nós. Assim, fez-se a
caracterização dos aspectos relativos à socioeconomia e aos físico-naturais.
Para tanto, foram realizados alguns procedimentos, como o levantamento
bibliográfico na Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) e
Secretaria Municipal de Obras e Viação (SEMOV), Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e Companhia de Águas e Esgotos do RN (CAERN).
Também foram consultadas as bibliotecas Zila Mamede, Setorial do Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes, e as bibliotecas de Arquitetura, Geologia, e do
Laboratório de Recursos Hídricos.
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Em relação aos aspectos socioeconômicos, utilizaram-se os seguintes
indicadores apontados por Centro de Estudos da Metrópole (2004, Apud ALVES,
2006): Renda, escolaridade, estrutura etária e saneamento básico (serviços públicos).
Importante frisar que além destes indicadores, os dados relativos às características
demográficas (Densidade demográfica, população total, evolução da população, média
de moradores por domicílio e população residente por sexo), urbanização e situação
fundiária dos bairros Lagoa Azul e Pajuçara também estão contidos no Diagnóstico
socioambiental.
O conhecimento das características demográficas, urbanização e a situação
fundiária da área nos ajudaram a compreender as situações de vulnerabilidade
socioambiental identificadas no capítulo 4, pois tais características denunciam os
detalhes do processo de ocupação da área, o período, o tipo de infra-estrutura
implementada pelo poder público e os extratos sociais preponderantes da área.
A Tabela 5 a seguir explicita claramente as variáveis utilizadas por Alves
(2006) e as propostas pelo presente autor que, juntas, foram usadas no terceiro capitulo.

Tabela 5 – Variáveis utilizadas por Alves (2006) e as propostas pelo autor.
Aspectos*
Variáveis analisadas
Alves (2006)
Autor
Renda
Urbanização
Socioeconômicos
Educação
Situação fundiária
Estrutura etária
Características demográficas
Saneamento básico
-

Físico-naturais

Recursos hídricos superficiais
-

Clima
Geomorfologia
Recursos hídricos subterrâneos

Fonte: elaborada pelo Autor.
* o presente autor que propôs esta divisão de aspectos Socioeconômicos e Físico-naturais para Alves
(2006).
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O recorte espacial adotado para os aspectos socioeconômicos são os bairros
Lagoa Azul e Pajuçara (diferentemente de Alves, 2006 que utiliza setores censitários),
pois a ZPA-09 inseri-se integralmente neles e pelo fato de que a coleta e manuseio de
dados do IBGE (2000; 2001; 2007), Prefeitura Municipal de Natal/RN (NATAL, 2009)
e Secretarias Municipais (CAERN, SEMUR, SEMOV) para este tipo de recorte, o
bairro, torna-se melhor exeqüível.
Como parâmetro de comparação, analisamos os dados dos bairros de Lagoa
Azul e Pajuçara juntamente com os dados totais da zona norte, das outras zonas
administrativas (sul, leste e oeste) e de Natal/RN.
Com relação aos aspectos físico-naturais, estes foram analisados a partir de
pesquisas de campo e bibliográfica que compreende, na maior parte, trabalhos
realizados na zona norte de Natal/RN como um todo ou na bacia hidrográfica do rio
Doce, uma vez que os limites administrativos dos bairros de Natal/RN não são os
mesmos que os naturais. Assim, nesta parte do diagnóstico realizou-se um panorama
geral dos aspectos físico-naturais dos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara.
Como mostrou a Tabela 8, além da variável recursos hídricos superficiais,
também analisamos os recursos hídricos subterrâneos, a geomorfologia e o clima. Tais
variáveis foram incluídas pela seguinte razão: levando em consideração que a
proximidade dos corpos d’água é um variável que compõe a caracterização da
vulnerabilidade ambiental e, pressupondo que nesta porção do território do Rio Grande
do Norte (o litoral leste ou oriental) as características dos recursos hídricos superficiais
estão intimamente relacionados à geomorfologia, clima e aos aqüíferos (verificado no
diagnóstico), conclui-se que a compreensão do contexto físico-natural no qual ZPA-9
esta inserida faz-se necessário.
Além disso, de acordo com os estudos de Melo (p.70, 1998) “a vulnerabilidade
à contaminação das águas subterrâneas do Sistema Aquífero Dunas/Barreiras na Zona
Norte de Natal/RN foi caracterizada como moderada e elevada”. Esta afirmação agravase no caso da população residente na ZPA-9, pois nesta área as curvas de isoprofundidade do nível da águas subterrâneas (Ver Anexo C) situam-se a menor
profundidade em relação a zona norte de Natal/RN, menos de 5 metros, o que facilita à
contaminação do aqüífero e o posterior consumo de água com elevados níveis de nitrato
(MELO, p.71, 1998). Isso mostra que tais variáveis adotadas para a caracterização do
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meio físico-natural são, na ZPA-9, relevantes no auxilio a compreensão da
vulnerabilidade socioambiental.
As considerações acerca do capítulo 3 demonstram que a base metodológica
adotada agrega variáveis proposta de Alves (2006) para a caracterização da
vulnerabilidade socioambiental, somados a elementos considerados por nós relevantes,
porém com adaptações relacionadas às peculiaridades da presente pesquisa.

3.2.4 Capítulo 4

Como já mencionado, a metodologia empregada neste capítulo foi elaborada
baseando-se na pesquisa desenvolvida por Alves (2006) para operacionalizar a categoria
vulnerabilidade socioambiental. Entretanto, os resultados obtidos no diagnóstico
socioambiental tiveram papel relevante, pois de posse da caracterização dos aspectos
socioeconômicos e físico-naturais da área, avaliamos quais seriam os indicadores e
variáveis mais adequados, além de nos permitir conhecer com mais acuidade as nuances
da área, o que nos obrigou a realizar adaptações na proposta metodológica de Alves
(2006).
Como sugerido por Alves (2006), para operacionalizar a vulnerabilidade
socioambiental criam-se duas categorias, a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade
ambiental, atribuindo-lhes indicadores e variáveis. Contudo, esclarece-se que a análise
da vulnerabilidade na ZPA-9 deu-se através da aplicação de questionários fechados,
diferentemente de Alves (2006).
Portanto, para alcançar o objetivo desta pesquisa, três etapas fizeram-se
necessárias neste capítulo, as quais traçaram-se as considerações a seguir.

Primeira etapa

A primeira etapa da metodologia empregada no capítulo 4 compreendeu a
realização de quatro passos: Divisão da ZPA-9 em três áreas, quantificação do número
de residências, estipulação das amostras e seleção das variáveis.
A divisão da ZPA-9 foi elabora com o intuito de melhor avaliar através da
atribuição de notas as áreas pertencentes à ZPA-9, uma vez que esta ZPA carece de
unidades de análise compatíveis como o bairro ou setor censitário. Desse modo, a
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criação dessas áreas consiste em uma primeira adaptação em relação à metodologia da
Alves (2006) que fez uso da malha digital dos setores censitários do município de São
Paulo/SP.
Os critérios utilizados para a divisão das áreas da ZPA-9 foram o adensamento
populacional e a observação de pontos notáveis para a demarcação de cada área,
principalmente as vias de acesso pavimentadas. Assim, no capítulo 4 são explicados os
limites das três áreas selecionadas e no Mapa 5, página 88, fez-se a divisão da ZPA-9.
Após determinar as áreas a serem analisadas no capítulo 4, fez-se a
quantificação do número de residências da ZPA-9 e de cada área. Para isso, contou-se o
número de residências de cada área e depois fez-se a soma dos resultados. Obviamente,
os dados alcançados não correspondem ao total real de domicílios no corrente ano, uma
vez que a quantificação só foi possível com a utilização de imagens de satélite cedidas
pelo IDEMA (2006), cuja escala é de 1: 2.500, isto é, a imagem de satélite utilizada já
possui uma defasagem de dois anos aproximadamente.
De posse do total aproximado de residências em cada área da ZPA-9, buscouse estipular parte representativa da população, isto é, definiu-se a amostra para aplicação
dos questionários. Apoiando-se em Lohr (1999), na Tabela 6 a seguir, são apresentados
o número de residências e as amostras para cada área da ZPA-9.

Tabela 6 - Número total de residências e amostras das Áreas 1, 2 e 3 da
ZPA-9.
Áreas
Nº de residências
Amostras*
1
503
37
2
1113
80
3
320
23
Total
1936
140
Fonte: Elaborada pelo autor.
*Amostras com base em Lohr (1999)

Para poder obter as amostras de cada área apresentada na tabela anterior,
seguiram-se algumas considerações. Inicialmente, Lohr (1999) propõe que para uma
amostra estratificada (como a divisão nas áreas 1, 2 e 3 da ZPA-9) em um universo de
2.000 residências e, assumindo uma margem de erro de 8%, deve-se calcular a alocação
proporcional em cada estrato, isto é, quanto cada estrato representa no número total de
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residências. Desse modo, fez-se esta mesma representação para cada amostra nas três
áreas da ZPA-9, o que gerou um total de 140 questionários. A Tabela 7 a seguir
esclarece melhor o exposto acima.

Tabela 7 – Relação entre o número de residências das áreas da ZPA-9 e a amostra
estratificada
Áreas
Nº de residências
Alocação
Amostras com margem de
proporcional (%)
8% de erro*
1
2
3
Total

503
1113
320
1936

26
57,48
16,52
100

37
80
23
140

Fonte: elaborada pelo autor.
* Amostras com base em Lohr (1999)

É importante mencionar que, devido à limitação dos recursos financeiros e
disponibilidade de tempo para coletar os dados de toda população, definiu-se que a
margem de erro de 8% (o grau de precisão desejado) seria adequada aos propósitos da
pesquisa, uma vez que, seguindo a proposta de amostra estratificada de Lohr (1999), a
margem de erro de 5% exigia a aplicação de 322 questionários, o que seria inviável.
Como já exposto, segundo Alves (2006) para operacionalizar a vulnerabilidade
socioambiental criam-se duas categorias, a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade
ambiental, atribuindo-lhes indicadores e variáveis. Assim, para finalizar a primeira
etapa da metodologia empregada no capítulo 4, realizou-se a seleção de indicadores e
das variáveis para cada categoria, justificando seu uso.
Inicialmente, fez-se a avaliação dos indicadores e variáveis propostos por
Alves (2006) tomando por base os resultados da realidade apresentada no capítulo 3.
Desse modo, observou-se que algumas modificações seriam necessárias. Na Tabela 1
apresentou-se as categorias, indicadores e variáveis utilizados por Alves (2006). A
seguir, tratou-se das modificações citadas em relação a Alves (2006), iniciando pela
categoria vulnerabilidade ambiental.
Na variável “Proximidade de cursos d’água” Alves (2006) fez uso da
localização do setor censitário em relação à margem de 50 metros de curso d’água. Nós
adotamos esta variável do indicador risco ambiental, mas fizemos uso de outras
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perguntas no questionário: “A residência já foi inundada?” e “ Os moradores da
residência utilizam o rio ou lagoas para alguma atividade? ”. Este procedimento foi
realizado pelo fato dos resultados do capitulo 3 terem mostrado que existe um conjunto
populacional significativo que reside em áreas que, no período do inverno, podem ter
suas casas inundadas pelas águas e assim gerar problemas de saúde e dados materiais.
Outra situação é que, durante todo o ano, a população utiliza os recursos
hídricos, lagoas e rio Doce, como diversão, laser e trabalho (lavar roupa, retirar areia e
agricultura). Desse modo, o fator proximidade dos recursos hídricos torna-se relevante.
No segundo indicador proposto por Alves (2006), degradação ambiental, a
variável “cobertura de rede de esgoto” foi substituída por um conjunto maior de
variáveis, uma vez que fora identificado no capítulo 3 que a zona norte de Natal/RN não
dispõe de sistema de esgotamento sanitário, logo não existe “cobertura de esgoto”.
Assim, as variáveis adotadas foram a forma de abastecimento de água, o destino do lixo
e o destino do esgoto. Somada a esta mudança, retiramos a denominação degradação
ambiental e substituímos por saneamento básico, uma vez que tais variáveis adotadas
compreendem os aspectos pertencentes a este tipo de infra-estrutura sanitária.
Na categoria vulnerabilidade social, aderiu-se aos mesmos indicadores e
variáveis propostos por Alves (2006), por considerarmos suas combinações relevantes
para a caracterização da vulnerabilidade social. Todavia, apenas a variável saneamento
básico foi retirada por já constar na categoria vulnerabilidade ambiental.
Na Tabela 8 a seguir, apresentou-se as categorias, indicadores e variáveis
utilizadas para analisar a vulnerabilidade socioambiental da ZPA-9, a partir das
adaptações feitas na proposta de Alves (2006).
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Tabela 8 - Categorias, indicadores e variáveis utilizadas para analisar a
vulnerabilidade socioambiental da ZPA-9.
Categorias
Indicadores
Variáveis
Risco
Proximidade aos cursos d’água
ambiental
Utilização do rio ou lagoas para
Vulnerabilidade
alguma atividade
ambiental

Vulnerabilidade
social

Saneamento
básico

Forma de abastecimento de água
Destino do lixo
Destino do esgoto

Privação
social

Renda
Educação

Demografia

Estrutura etária
Nº de pessoas por casa

Fonte: Elaborada pelo autor

Segunda etapa

A segunda etapa da metodologia desenvolvida no capítulo 4 abarcou dois
passos, a elaboração e aplicação do questionário e a tabulação dos dados.
Diferentemente de Alves (2006), que realizou a construção de um Sistema de
Informação Geográfica (SIG), através do qual se fez a sobreposição da cartografia
digital da rede hidrográfica à malha digital dos setores censitários, a presente pesquisa
buscou analisar a vulnerabilidade socioambiental da ZPA-9 a partir da aquisição dos
dados através da aplicação de questionários fechados (ver em anexo), cujas perguntas e
respostas referem-se às variáveis de duas categorias, a ambiental e a social.
Tais questionários foram elaborados com base em PETROBRAS (2006) por
duas razões: a primeira deve-se ao fato de que nesta fonte o documento denominado
“Questionário Sócio-Amibiental” fora elaborado com o intuito de avaliar dados
socioambientais das comunidades. A segunda razão diz respeito à similitude entre as
perguntas contidas no questionário e as variáveis por nós selecionadas. Com isso,
conclui-se que o documento citado atendeu aos nossos propósitos, que é analisar a
vulnerabilidade socioambiental a partir do estabelecimento de variáveis e indicadores, o
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que também justifica a utilização de um questionário fechado, com respostas préestabelecidas e objetivas (Ver em anexo o questionário da Petrobras, 2006).
Fez-se a seleção de 06 perguntas contidas no questionário da PETROBRAS
(2006), que referem-se às perguntas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do questionário utilizado nesta
pesquisa. O restante das perguntas (1, 8 e 9) foram elaboradas de acordo com as
variáveis selecionadas.
No que concerne a aplicação dos questionários, estes foram aplicados seguindo
a divisão da ZPA-9 em três áreas (1, 2 e 3) e de acordo com as amostras estabelecidas
na Tabela 6.
Em relação ao intervalo da amostra adotado, procurou-se aplicar os
questionários de 14 em 14 residências, pois o cálculo para tal fim, segundo Lohr (1999),
é feito pela divisão entre o número de residências (1936 no caso desta pesquisa) pelo
quantitativo da amostra (140 questionários no total).
Posteriormente a elaboração e aplicação dos questionários, os dados colhidos
foram tabulados de acordo com as três áreas definidas para a ZPA-9 (Ver tabelas em
anexo), efetuando-se o somatório obtido para cada resposta do questionário. Este
procedimento permitiu a construção de tabelas com os percentuais dos resultados de
acordo com a categoria.
Com o objetivo de melhor avaliar cada categoria da vulnerabilidade (ambiental
e social), bem como o comportamento das variáveis, a presente pesquisa atribuiu notas
de 1 a 3 para os percentuais dos resultados das respostas de cada área, sendo a nota 1
para o percentual considerado “pior” e a nota 3 para o percentual considerado “melhor”.
Assim, diferentemente de Alves (2006), que fez o cruzamento entre grupo de
alta vulnerabilidade social e as 04 faixas da vulnerabilidade ambiental criadas por ele, as
notas por nós atribuídas às três Áreas da ZPA-9 pra cada resposta adquirida com o
questionário, permitiu estabelecer a nota final para cada categoria da vulnerabilidade
(ambiental e social).
O somatório das notas de cada categoria da vulnerabilidade (ambiental e
social) resultou na nota final obtida para cada uma das três Áreas da ZPA-9, isto é, na
nota da categoria vulnerabilidade socioambiental.
Um aspecto importante deve-se ser lembrado. O intervalo das pontuações de
cada categoria analisada (ambiental, social e socioambiental) tem como base o número
de respostas do questionário (ver em anexo), multiplicada pela maior nota possível, isto
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é, 3. Dessa forma, como na categoria vulnerabilidade ambiental existem 17 respostas e a
maior nota possível para cada resposta é 3, então o intervalo das pontuações desta
categoria encontro-se entre 17 e 51, pois multiplicou-se 17 por 3. O mesmo
procedimento fez-se para as outras categorias, mas na categoria vulnerabilidade
socioambiental somou-se todas as respostas do questionário e multiplicou-se pela maior
nota possível. Assim, o intervalo da pontuação da categoria vulnerabilidade
socioambiental é de 36 a 108, e o da categoria vulnerabilidade social é entre 19 e 57.
Com a nota da categoria vulnerabilidade socioambiental, denominou-se “baixa,
média e alta” vulnerabilidade socioambiental para apresentar as pontuações obtidas por
cada Área analisada. Assim, para a Área de “melhor” nota conferiu-se baixa
vulnerabilidade socioambiental e para a Área de “pior” nota alta vulnerabilidade
socioambiental. Consequentemente, a Área com pontuação entre a baixa e a alta
vulnerabilidade

socioambiental

enquadrou-se

como

média

vulnerabilidade

socioambiental.
Por fim, elaborou-se um mapa contendo os níveis de vulnerabilidade
socioambiental (baixa, média e alta) para cada Área da ZPA-9, o que melhor
representou o resultado desta pesquisa.
Terceira etapa
A terceira etapa da metodologia utilizada no capítulo 4 refere-se à análise dos
dados obtidos e estruturados na segunda etapa apresentada anteriormente.
A obtenção dos dados a partir da atribuição das notas por Área em relação às
perguntas do questionário nos possibilitou realizar a análise das categorias
vulnerabilidade ambiental e social, isto é, o desempenho das três áreas em cada
categoria. Além disso, tentou-se relacionar o desempenho das três áreas aos resultados
adquiridos no capítulo 3 e as tabelas com os percentuais e notas dos resultados
construídas na segunda etapa.
Por fim, elaborou-se um mapa para representar os níveis de vulnerabilidade
socioambiental para cada uma das três Áreas da ZPA-9, através da soma das notas totais
obtidas para cada categoria, social e ambiental, e assim, facilitar a análise bem como os
resultados obtidos.
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Capítulo III
Aspectos institucionais das Zonas de
Proteção Ambiental do município de
Natal/RN
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CAPÍTULO III – ASPECTOS INSTITUCIONAIS DAS ZONAS DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN

Neste capítulo, pretendeu-se apresentar um panorama geral das Zonas
Proteção Ambiental (ZPA) do município de Natal/RN, uma vez que consideramos
fundamental situar o papel que estas zonas desempenham na cidade e em particular a
ZPA-9. Além disso, a área de estudo é extremamente peculiar e carece de uma
contextualização a fim de elucidarmos os motivos pelos quais a vulnerabilidade
socioambiental torna-se, ali, ainda mais relevante.
Desse modo, procuramos responder os seguintes questionamentos: Qual
é a origem das ZPAs em Natal/RN? O que o poder público entende por ZPA? Onde
estão localizadas? Quais os benefícios da criação e manutenção dessas áreas para a
população? Sobre estes questionamentos que seguiremos nossas considerações.
As atuais dez Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) do município de
Natal/RN tem origem com a elaboração do Plano Diretor de Natal em 1994
(PDN/1994). Este Plano Diretor foi elaborado em conformidade com o que estabeleceu
a Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica em 1989, através da Lei Complementar
nº 7 de 05 de agosto de 1994, que reuniu um conjunto de princípios, diretrizes e regras
gerais orientadoras das práticas dos agentes que produzem e reproduzem o espaço
urbano (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2003, p.49).
Entre as diversas ações promovidas com a elaboração do PDN/1994, foi
definido como perímetro urbano toda a área do município e o estabelecimento de um
referencial para o uso e ocupação do solo. Este referencial dividiu, através do limite dos
bairros, zonas de acordo com as características históricas, sociais, paisagísticas e
ambientais, ou seja, foi realizado um zoneamento. Desse modo, foram estabelecidas e
delimitadas três zonas: a Zona de Adensamento Básico, Zonas Adensável e Zonas de
Proteção Ambiental (Ver no Anexo Mapa do Macrozoneamento PDN/1994).
Em relação às Zonas de Proteção Ambiental, o PDN/1994 conceituou
como áreas nas quais “as características do meio físico, restringem o uso e ocupação do
solo urbano, visando à proteção, manutenção e recuperação dos aspectos paisagísticos,
históricos, arqueológicos e científicos” (NATAL, 1994).
Além de conceituar, o PDN/1994 subdividiu as ZPAs em duas subzonas
(uma de Preservação e outra de Conservação) e estabeleceu um prazo de 180 dias para a
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sua regularização e definição dos limites baseando-se no zoneamento ambiental, como
mostram os Artigos 21 e 68 coletados em NATAL (1994) e citados a seguir:
Art. 21 - As Zonas de Proteção Ambiental estão subdivididas, para
efeito dos critérios de sua utilização, em duas subzonas:
I – Subzona de Preservação, que compreende:
a) a vegetação de mangue, as dunas, os recifes e as falésias;
b) as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas
superficiais;
c) as florestas e as demais formas de vegetação situadas ao redor das
lagoas ou reservatórios artificiais ou naturais;
d) as florestas e as demais formas de vegetação situadas nas
nascentes, nos chamados “olhos d’água”, seja qual for sua topografia;
e) a cobertura vegetal que contribua para estabilidade das encostas
sujeita à erosão e deslizamentos ou para a fixação de dunas;
f) as áreas que abriguem exemplares raros ameaçados de extinção ou
insuficientimente conhecidos, da flora e fauna, bem como aquelas
que sirvam de local de pouso, abrigo ou reprodução de espécies;
g) Morro do careca e dunas associadas;
h) encostas dunares adjacentes a Via Costeira, entre o Farol de Mãe
Luiza e a AV. João XXIII;
i) Parque das Dunas;
j) Riacho do Baldo.
II) Subzona de conservação, que compreende:
a) o estuário do Potengi;
b) campo dunar de Pitimbu, Candelária, Guararapes e Cidade Nova;
c) Av. Eng Roberto Freire (área adjacente ao Parque das Dunas);
d) Área entre o rio Pitimbu e a AV. dos Caiapós (Cidade Satélite);
e) Complexo de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce;
f) Associação de dunas e lagoas do bairro de Ponta Negra (Região
de Lagoinha);
g) Riachos da Quinta, Ouro e Prata;
h) Bacias de drenagem de águas pluviais;
i) Forte dos Reis Magos e seu entorno;
j) Farol de Mãe Luiza seu entorno;
k) Áreas verdes públicas;
l) Praças;
m) Salinas à margem esquerda do rio Potengi;
n) A Zona Especial de Preservação Histórica definida pela Lei n.
3942, de 17 de julho de 1990;
Art. 68 – O poder executivo deverá num prazo de 180 dias (cento e
oitenta dias) a partir da publicação desta Lei, definir mediante Lei
especifica o limite e regulamentação da Zona de Proteção ambiental e
suas subzonas. (NATAL, 1994)

Contudo, passada mais de uma década da criação do PDN/1994, o
zoneamento ambiental referido anteriormente não foi concluído em sua íntegra, pois
somente em metade das ZPAs (1, 2, 3, 4 e 5) foram criadas legislações próprias
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baseadas em estudos técnico-científicos, ou seja, foram regulamentadas. A seguir, o
Quadro 2 demonstra a situação das ZPAs de Natal em relação à regulamentação.
Quadro 2 – Situação das ZPAs em relação à regulamentação até o ano de 2009
ZPA
Regulamentação
ZPA 1 - Campo dunar dos bairros de Pitimbu,
Candelária e Cidade Nova

Lei Municipal n° 4.664, de 31
de julho de 1995

ZPA 2 - Parque Estadual das Dunas de Natal e área
contígua ao parque

Lei Estadual nº 7.237, de 22
de novembro de 1977

ZPA 3 - Área entre o Rio Pitimbu e a Avenida dos
Caiapós (Cidade Satélite)

Lei Municipal n° 5.273, de 20
de junho de 2001

ZPA 4 - Campo dunar dos Bairros Guarapes e
Planalto

Lei Municipal n° 4.912, de 19
de dezembro de 1997

ZPA 5 - Ecossistema de dunas fixas e lagoas do bairro
de Ponta Negra (região de Lagoinha)

Lei Municipal n° 5.665, de 21
de junho de 2004

ZPA 6 - Morro do Careca e dunas fixas contínuas

Não regulamentada

ZPA 7 - Forte dos Reis Magos e seu entorno

Não regulamentada

ZPA 8 - Ecossistema manguezal e Estuário do
Potengi/Jundiaí

Não regulamentada

ZPA 9 - Ecossistema de lagoas e dunas ao longo do
Rio Doce

Não regulamentada

ZPA 10 - Farol de Mãe Luíza e seu entorno

Não regulamentada

Fonte: Natal, 2009 (Lei Complementar Nº 082, de 21 de junho de 2007)

Importante frisar que o PDN/1994 sofreu várias alterações durante seu
processo de revisão. Atualmente, é a Lei Complementar Nº 082/2007 que trata sobre o
Plano Diretor de Natal (PDN/2007) e que trouxe uma série de novos dispositivos
relacionados às ZPAs que esclareceram e detalharam significativamente algumas
questões relevantes. A primeira delas refere-se à delimitação exata de todas as 10 (dez)
ZPAs, inclusive através da demarcação georreferenciada em mapas (Ver Mapa 3), o que
facilita a identificação dos limites, antes apenas descritos textualmente.
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Mapa 3 – Localização das ZPA no município de Natal/RN
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Outro dispositivo contido no PDN/2007 foi à elucidação, no Art. 17, Parágrafo
Único, de que as ZPAs podem integrar as Unidades de Conservação (U.C) de que trata a
Lei Federal nº. 9.985, de 18 de julho de 2000. Assim, não restam dúvidas de que as U.C
diferenciam-se das ZPAs, apesar da possibilidade de integração segundo a Lei citada.
Por fim, a criação de uma nova subzona de Uso Restrito pelo Art. 19, além da
de Preservação e de Conservação existentes no PDN/1994, e a inclusão nas ZPAs,
mediante normas fixadas em leis específicas, como Áreas de Controle de Gabarito
conforme o Art. 21, foram dispositivos acrescidos pela Lei Complementar Nº 082/2007
que melhor detalharam as características institucionais das ZPAs. Os Artigos 17
(Parágrafo único), 19 e 21 citados são apresentados a seguir:
Parágrafo único – O Poder Público poderá instituir novas Unidades
de Conservação, nos termos das normas gerais previstas na Lei
Federal nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que passarão a integrar
as Zonas de Proteção Ambiental de que trata o caput deste artigo.
Art. 19 - As Zonas de Proteção Ambiental descritas no artigo
anterior, poderão estar subdivididas, para efeito de sua utilização,
em três subzonas:
I - Subzona de Preservação, que compreende:
a) as dunas, a vegetação fixadora de dunas, a vegetação de mangue,
os recifes e as falésias, nos termos do art. 3º do Código Florestal;
b) as nascentes, ainda que intermitentes, os chamados “olhos
d’água”, qualquer que seja sua situação topográfica num raio
mínimo de 50 m (cinqüenta metros) a partir do leito maior;
c) a vegetação presente nas margens dos rios e corpos d’água,
numa faixa de 30m (trinta metros) a partir do nível da maior cheia
(leito maior);
d) a cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das
encostas sujeitas à erosão e deslizamentos e demais áreas nos
termos do artigo 3º do Código Florestal;
e) as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção
ou insuficientemente conhecidos, da flora e da fauna, bem como
aquelas que sirvam como local de pouso, abrigo ou reprodução de
espécies;
f) as áreas definidas em regulamentações especificas das ZPA’s.
II - Subzona de Conservação, que compreende:
Zona Especial de Preservação Histórica, definida pela Lei
Municipal nº 3.942, de 17 de julho de 1990;
Zonas Especiais de Interesse Turístico – ZET’s, instituídas por
legislação específica, incluindo a ZET 4 – Redinha;
áreas de controle de gabarito definidas nesta Lei;
áreas definidas em regulamentações especificas das ZPA’s.
III - Subzona de Uso Restrito, que compreende:
a) área que se encontra em processo de ocupação, para a qual o
Município estabelece prescrições urbanísticas, no sentido de
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orientar e minimizar as alterações no meio ambiente em
consonância com o princípio do uso sustentável;
b) áreas definidas em regulamentações especificas das ZPA’s.
§1º - As diretrizes de uso e ocupação da Zona de Proteção
Ambiental e suas respectivas subzonas são definidas em
regulamentação própria.
§2º - Aplicam-se aos terrenos situados na Zona de Proteção
Ambiental o mecanismo de transferência de potencial construtivo,
conforme disposto no Capítulo III do Título IV desta Lei.
§3º - Não serão permitidas construções em áreas situadas nas
Zonas de Proteção Ambiental enquanto não houver a devida
regulamentação.
Art. 21 - Áreas de Controle de Gabarito – demarcadas no Mapa 3
do Anexo II, parte integrante desta Lei, são aquelas que, mesmo
passíveis de adensamento, visam proteger o valor cênicopaisagístico, assegurar condições de bem estar, garantir a qualidade
de vida e o equilíbrio climático da cidade, compreendendo:
I - Orla Marítima, do Forte dos Reis Magos até o Morro do Careca,
de acordo com as normas fixadas em leis específicas – ZET-1,
ZET-2 e ZET-3;
II - Entorno do Parque das Dunas, conforme delimitação
estabelecida no Quadro 2 e Mapa, do Anexo I, partes integrantes
desta Lei;
III - Área definida pelo perímetro estabelecido na margem
esquerda do Rio Potengi, incluindo a Redinha – ZET- 4.
IV - Zonas de Proteção Ambientais – ZPA’s, conforme as normas
fixadas em leis específicas.
§1º - Fica limitado a 7,5m (sete metros e meio) o gabarito máximo
para as áreas constantes nos incisos III deste artigo até sua
regulamentação.
§2º - Os empreendimentos propostos para as áreas situadas na
ZET-2 não poderão possuir gabarito máximo que ultrapasse o nível
da Avenida Dinarte Mariz; ressalvadas as áreas em que a
localização e as características topográficas do terreno já impeçam
a visualização da paisagem, ficando nesses casos limitado em 7,5m
(sete metros e meio) o gabarito máximo das construções.
§3º - Nos processos de licenciamento de empreendimentos
previstos para as áreas de que trata o caput deste artigo, deverá ser
apresentado relatório de impacto paisagístico por parte do
empreendedor, com base em Termo de Referência emitido pelo
órgão municipal de planejamento urbano e meio ambiente.

No contexto atual de forte especulação imobiliária e crescimento urbano que
vive a cidade, os mais de 30% do território da capital Potiguar que o conjunto das ZPAs
representam não podem ser desprezados (Ver Tabela 10), pois configuram-se como
áreas extremamente importantes do ponto de vista socioambiental por abrigar a
vegetação que recobre o sistema dunar e, assim, assegurar a recarga do aqüífero
Duna/Barreiras (OLIVEIRA, p.155, 2003).
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Tabela 10 - Extensão das Zonas de Proteção Ambiental e
Percentagem em relação à Natal/RN
Zonas de Proteção Ambiental
Extensão (Km2)
ZPA – 01
7,03
ZPA – 02
10,9
ZPA – 03
0,39
ZPA – 04
2,84
ZPA – 05
1,91
ZPA – 06
3,63
ZPA – 07
1,07
ZPA – 08
15,8
ZPA – 09
7,39
ZPA – 10
0,15
Área total
51,21
Percentagem em relação à Natal (%)
30
Fonte: IBGE (2001); Natal (2009)

As características físico-naturais de Natal/RN não propiciaram a formação de
mananciais hídricos superficiais de relevância que pudessem suprir a necessidade básica
de abastecimento de água para o consumo humano. Todavia, estas características físiconaturais formaram excelentes reservatórios subterrâneos, mais conhecidos como
aqüíferos, que armazenam as águas pluviais através da infiltração nas dunas e solos,
uma vez que estes são prioritariamente poroso e de alta permeabilidade. Como mostram
os estudos de Melo (p. 89, 1998) “(...) As dunas exercem função de transporte das águas
de infiltração oriundas das precipitações pluviométricas em direção aos estratos mais
inferiores do (Aquífero) Barreiras”.
O exposto acima fica evidenciado no Relatório Anual de qualidade da água de
2009 da CAERN (CAERN, 2009), no qual afirma que o abastecimento de água para a
população residente nas zonas sul, leste e oeste de Natal/RN é realizado através da
exploração de poços tubulares, aproximadamente 78% e pelo manancial da lagoa do
Jiqui, aproximadamente 22% pertencente à Bacia Hidrográfica do rio Potengi. Já o
abastecimento de água para a população da zona norte de Natal/RN é realizado através
da exploração de poços tubulares, aproximadamente 36%, e pelo manancial da lagoa de
Extremoz, aproximadamente 64%, pertencente à Bacia Hidrográfica do rio Doce.
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Além desta característica extremamente relevante para a maioria da população
que consome as águas extraídas do aqüífero, as áreas abrangidas pelas ZPAs também
servem, segundo Oliveira (p.155, 2003), como:
 amenizador climático e purificador do ar, pois dá suporte a vegetação fixadora
de dunas e retentora de calor atmosférico;
 serve de refúgio à fauna e flora mantendo a biodiversidade ecológica;
 também é responsável pela recarga do abastecimento dos rios Pitimbu e Doce,
além das lagoas naturais.
 protegido, é fixador de sedimentos impedindo movimentos de massa e
respectivos processos erosivos em áreas com alto índice de declividade;
 é importante para manter a beleza paisagística/cênica da cidade, além de ser uma
área importante para pesquisa científica em escala regional ;
 aumenta o índice de infiltração hídrica por escoamento superficial por causa da
retenção da umidade pela vegetação, diminuído, portanto, o escoamento
superficial e conseqüentes processos erosivos;
 preservação dos fragmentos do ecossistema restinga (que englobam mangues,
dunas, lagoas, estuários, rios e riachos)

Dessa forma, é possível afirmarmos que o conjunto das ZPAs constituem-se
em áreas importantes para a recarga do aqüífero Dunas/Barreiras, destacando-se na zona
sul de Natal/RN a ZPA-01 e na zona norte a ZPA-9 como veremos a seguir.
Na zona sul de Natal/RN, a ZPA-1 destaca-se por constituir-se em uma
excelente área de recarga do Aqüífero Dunas/Barreiras, onde as águas dos poços
tubulares encontradas tendem a se renovar mais facilmente, possibilitando a melhora na
qualidade dessas águas em relação às outras da cidade. Esta afirmação tem por base o
Diagnóstico Ambiental que subsidiou a elaboração do Plano de Manejo do Parque da
Cidade (UFRN, 2006):
A análise dos fatores geológicos, hidrogeológicos, hidrográficos,
climáticos e hidrológicos, conjuntamente, mostra que no contexto
da zona sul de Natal, a área da ZPA 1 é a principal área de recarga
do aqüífero Barreiras, sendo necessário que as águas sejam
destinadas a um uso nobre, especialmente ao abastecimento
humano.
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A criação do Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte na área da ZPA1(Ver Fotografia 1 a seguir), através do Decreto Municipal nº 8.078/06 e conhecido
popularmente como Parque da Cidade, foi estimulada pelos benefícios já expostos em
relação às ZPAs. Além disso, como dito anteriormente, o PDN/2007 prevê que o
município crie Unidades de Conservação reconhecidas em âmbito federal, isto é, de
acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/2000), o que
institucionalmente lhe confere maior importância.

Fonte: Natal (2008)

Fotografia 1 - Foto aérea da ZPA-01 com destaque para a área do
Parque da Cidade e bairros adjacentes

Na zona norte de Natal/RN, fronteira com o município de Extremoz,
encontra-se a área de estudo desta dissertação, a ZPA-9 (Ver Mapa 1). Esta corresponde
a um sistema flúvio-lacustre-dunar de maior relevância nesta porção do território para a
realização da recarga do aqüífero Dunas/Barreiras através da infiltração direta das águas
pluviais, como assinalado por MELO (p.89, 1998):
O setor norte da área (contíguo à margem direita do rio Doce e
Lagoa de Extremoz), que se estende de Brasil Novo até a Lagoa de
Extremos, é o que apresenta maior potencial hidrogeológico com
possibilidades de perfuração de poços produzindo até 150 m3/h
MELO (p.89, 1998).

Esta área também corresponde a um ambiente largamente utilizado pela
população local para atividades agrícolas, como a produção de verduras (alface,
cebolinha, coentro) voltadas para pequenas feiras do entorno e das redes de
55

supermercados da capital, bem como pela própria ocupação residencial sem um sistema
de saneamento correto para a área, que englobaria a coleta e tratamento do esgoto.
Tais ocupações e atividades ocorrem sobre áreas inapropriadas, como
mangues, estuários, dunas, Áreas de Preservação Permanente, margens do rio Doce/RN
e mata ciliar existente na ZPA-9 (AZEVEDO, 2005), cuja situação agrava-se pelo fato
da ZPA-9 não possuir lei especifica que a regulamente, enquanto que, por exemplo, na
zona sul cinco ZPAs são regulamentadas das oito existentes.
Evidente que a mera criação das leis específicas para cada ZPA não
garante em absoluto a manutenção dos aspectos socioambientais da área, mas ao menos
gera a expectativa de que isso aconteça, contanto que os devidos cuidados com o
manejo dos recursos naturais e a fiscalização das ocupações humanas ocorram
eficientemente pelo poder público.
Diante das considerações apontadas, vemos que a criação das ZPAs no
município de Natal/RN representam um passo significante para a população, uma vez
que esta usufrui diretamente do potencial hídrico localizado no subsolo, cujas áreas das
ZPA 1 e 9 caracterizam-se como prioritárias para a recarga do aqüífero Dunas/Barreiras,
além de outros inúmeros benefícios já assinalados.
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Capítulo IV - Diagnóstico
socioambiental dos bairros de Lagoa
Azul e Pajuçara
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CAPÍTULO IV - DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DOS BAIRROS DE
LAGOA AZUL E PAJUÇARA
A realização do Diagnóstico socioambiental dos bairros de Lagoa Azul e
Pajuçara têm por objetivo melhor fundamentar o conhecimento sobre a realidade que
nos propomos estudar, isto é, a vulnerabilidade socioambiental na ZPA-09.
Como já assinalado na metodologia, os aspectos selecionados para a realização
deste diagnóstico tiveram como base Alves (2006) e as propostas do autor com
adaptações relacionadas às peculiaridades da presente pesquisa, as quais já foram
devidamente justificadas.
Dessa forma, fez-se a caracterização e análise dos aspectos relativos à
socioeconomia e os físico-naturais. O primeiro engloba a urbanização e situação
fundiária, características demográficas, educação, renda e saneamento básico. Os
aspectos físico-naturais compreendem os recursos hídricos superficiais, recursos
hídricos subterrâneos, clima e geomorfologia.

4 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
4.1 Urbanização e situação fundiária
A cidade de Natal/RN teve sua fundação em 25 de dezembro de 1599 após a
construção da fortaleza dos Reis Magos, apresentando um povoamento lento
influenciado pela disputa entre Portugueses e Holandeses de 1633 a 1654. Somente no
século XIX a Ribeira aparece como o segundo núcleo mais povoado da cidade, com
pequeno comércio. Nesse mesmo período, inicia-se a construção do Cais do Porto, além
do início das aglomerações nas proximidades do Passo da Pátria, Baldo, Barro
Vermelho, no Refoles (Alecrim), Quintas e Rocas (PREFEITURA MUNICIPAL DE
NATAL, 2003, p.7).
Segundo a Prefeitura Municipal de Natal (2003, p.8), no início do século XX
houve a preocupação em ordenar o crescimento da cidade com o planejamento da
Cidade Nova (atual Tirol e Petrópolis) e com dois outros planos urbanísticos, Plano
Geral de Sistematização (1929) e Plano Geral de Obras (1935). Embora não tenham
sido implementados por completo, tiveram implicações no crescimento da cidade a
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partir do início do século XX, traçando ruas e avenidas, posteriormente formando
quadras e bairros.
Somente com a instalação da base aérea americana em Parnamirim/RN durante
a 2ª Grande Guerra Mundial, é que o Rio Grande do Norte, particularmente Natal,
sofreria transformações radicais no seu crescimento (COSTA, 2000, p.111). As
demandas militares provenientes da base aérea fizeram surgir várias obras de infraestrutura, tais como aponta Ataíde (1997, p.106):
Instalações portuárias, ampliação das redes rodoviárias e ferroviárias e ainda
o desenvolvimento da aviação [...] a expansão da Avenida Hermes da
Fonseca até o aeroporto de Parnamirim e a implantação de outras artérias a
ela articuladas que ligariam a base de hidroaviões na rampa do limpa (bairro
das Rocas) com as instalações da base naval no Alecrim (antigo Refoles).

A partir de então, a cidade acentua o comércio e a circulação de pessoas de
outros pontos do estado, do país e do exterior. A participação na 2ª Grande Guerra
Mundial atraiu não apenas investimentos em infra-estrutura e modificações no modo de
vida da população, até então bastante provinciana, mas também iniciou a especulação
imobiliária com a criação do primeiro loteamento em 1946 (FERREIRA, 2003, p.9).
No final da década de 1950 o processo de urbanização em Natal é influenciado,
em grande medida, pela política industrial preconizada pelo governo de Juscelino
Kubitschek, com a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE). Tal política incentivava a implementação localizada de indústrias nas
capitais, o que acarretou a exigência de mão-de-obra expressiva nos locais onde estas
indústrias se instalaram.
O processo de urbanização acentua-se no Rio Grande do Norte por volta de
1970, quando as atividades econômicas de maior preponderância no interior, formada
pelo tripé algodão, pecuária e agricultura, entra em recessão causando uma enorme
migração para as cidades. Com isso, os conjuntos habitacionais surgem como medida
governamental frente à demanda crescente por novas habitações.
Segundo Araújo (2004, p. 72) foi nesse contexto que a zona norte de Natal/RN
configurou seu arranjo urbano-espacial, compreendendo o Distrito Industrial, os
conjuntos habitacionais, as áreas de auto-construção, Igapó e Redinha.
Mesmo com a existência dos dois núcleos originais como mais antigos dessa
parte da cidade (Igapó e Redinha) no começo do século XX, a zona norte era separada
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do restante de Natal pelo estuário do rio Potengi/Jundiaí, o que abrandava o processo de
urbanização corrente pelo qual a capital passava.
Porém Silva (2003, p. 121), discorrendo sobre o processo de segregação sócioespacial motivado pela produção imobiliária dos loteamentos e conjuntos habitacionais,
ressalta que a separação física entre zona norte e sul não restringiu por muito tempo a
consolidação do mercado de terras então vigente em Natal/RN. Os primeiros
loteamentos de fazendas, sítios e granjas aconteceram já no final da década de 60, como
a construção de pontes e estradas servindo como subsídio ao parcelamento do solo. “De
1957 a 1978, a Zona Norte foi um espaço não de moradores, mas sim de proprietários,
com exceção, é claro, dos núcleos originais de Igapó e Redinha” (SILVA, 2003, p. 121).
A partir do final da década de 1960 surgem os conjuntos habitacionais
financiados pelo poder público, através do BNH e do SFH. O INOCOOP (Instituto de
Orientações à Cooperativas Habitacionais), financiava habitações para uma classe de
renda entre 5 e 12 salários mínimos, localizados principalmente na zona sul de
Natal/RN e, em menor quantidade, na zona norte.
Ao contrário do INOCOOP, a Companhia Brasileira de Habitação (COHAB)
atendia a população com renda mais baixa, entre 3 e 5 salários mínimos, construindo
aproximadamente 22.000 unidades habitacionais na zona norte de Natal no período de
1978-1992. O Mapa 4, a seguir, apresenta os conjuntos habitacionais e loteamentos
construídos na zona norte de Natal/RN.
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Mapa 4 - Conjuntos habitacionais e loteamentos construídos na zona norte de Natal/RN
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Entre estas unidades habitacionais encontram-se alguns conjuntos construídos
pela COHAB e INOCOOP nas áreas que viriam se tornar os bairros de Lagoa Azul e
Pajuçara, como mostra a Tabela 11 a seguir.

Tabela 11 - Período em que foram construídos e o número de unidades dos
conjuntos habitacionais construídos nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara
Bairros

Lagoa
Azul

Pajuçara

Conjuntos
Habitacionais
Nova Natal, Eldorado,
Gramoré e Cidade Praia
Novo Horizonte, Vista
Verde, Parque das Dunas
(I, II, III, IV, V, VI), Brasil
Novo, Vila Verde I e II,
Morada Alvorada, Além
Potengi, João Paulo II,
Pajuçara I e II

Período
de construção

Número de
unidades

1983 a 1991

4.928

1985 a 1990

5.129

Fonte: SEMURB (2007)

Nos ano de 1983 foram construídos os primeiros conjuntos habitacionais na
área do futuro bairro de Lagoa Azul, os conjuntos Nova Natal e Gramoré. Já em
Pajuçara os primeiros conjuntos habitacionais, e que marcam o início da ocupação do
atual bairro, datam dos anos de 1985 e 1988, Pajuçara I e Pajuçara II respectivamente. A
partir de 1991 são construídos vários novos conjuntos em Pajuçara como: Novo
Horizonte, Vista Verde, Parque das Dunas I, II, III, IV, V e VI, Brasil Novo, Vila Verde
I e II, Morada Alvorada e Além Potengi (SEMURB, 2008).
Após a consolidação dos conjuntos habitacionais, as áreas de Lagoa Azul e
Pajuçara tiveram seus limites municipais definidos e oficializados como bairro pela Lei
Nº 4.328, de 05 de abril de 1993, quando da sua publicação no Diário Oficial do Estado
em 07 de setembro de 1994.
Apesar da zona sul de Natal/RN receber o maior número de conjuntos
habitacionais (principalmente do INOCOOP), foi na zona norte que 45% das unidades
edificadas em Natal até 1991 vão se localizar (SILVA, 2003, p. 122).
Os conjuntos produzidos nesta parte da cidade, como registra Ferreira (2003,
p.10), caracterizavam-se pela deficiência em equipamentos de infra-estrutura urbana,
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formando enormes vazios que, somada a passividade da administração pública,
promoveram a valorização e ocupação do solo adjacente aos conjuntos por uma
população de renda ainda mais baixa.
Com a construção dos conjuntos habitacionais pelo poder público é que o
reparcelamento do solo inicia-se, criando novos loteamentos (ver mapa 4), os quais
eram voltados a uma população cuja possibilidade de adquirir um terreno ou imóvel em
outras áreas da cidade era remota. Estes loteamentos localizados nos bairros de Lagoa
Azul e Pajuçara podem ser visualizados na Tabela 12 a seguir.

Tabela 12 – Loteamentos nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara até 2006
Bairros
Loteamentos
Lagoa Azul
Pajuçara

TOTAL

Nova Natal e Lagoa Azul
Parque Floresta, Bela Vista, Dom Pedro I,
Itamarati, Jardim Brasil, Parque Floresta,
Espacial, Caiana, Dois irmãos, KI-Panorama,
Nova Natal, Novo Horizonte, Riomar
19

Fonte: SEMURB (2006)

Silva (2003, p. 121) traça três momentos do processo de urbanização da zona
norte de Natal e que, por conseguinte, também são válidos para a área em estudo:
(a) o
início do mercado de terras na região norte (em 1957) possibilitou
uma valorização das propriedades existentes (fazendas, sítios e granjas),
potencializando e incentivando o parcelamento de toda a região; (b) a
construção de mais de 20.000 unidades habitacionais pelo estado (BNH),
permitiu a instalação de uma infra-estrutura mínima necessária; (c) tais
melhoramentos urbanos, intensificaram o reparcelamento do solo já loteado,
em lotes menores, com maiores ganhos para os agentes envolvidos.

Diante destas considerações, podemos afirmar que a zona norte de Natal/RN
foi sendo construída enquanto área de expansão urbana, seguindo o direcionamento dos
interesses da especulação imobiliária e do Estado. Portanto, o comércio de terras ocorria
sem um ordenamento disciplinador, visto que até a promulgação do Plano Diretor em
1994, não havia legislação especifica que tratasse dos loteamentos no município de
Natal.
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Especificamente em relação aos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara, observamos
que a maior parte da ocupação deu-se através dos conjuntos habitacionais construídos
no início da década de 1980 e o posterior reparcelamento através dos loteamentos.
Parcela inferior da área é ocupada por residências localizadas entre os conjuntos
habitacionais e os loteamentos, ou nas extremidades destes. A ocupação na área que
hoje é a ZPA-09 corresponde justamente a esta parcela inferior da área dos bairros ora
em análise.
Este conjunto de fatores foram responsáveis pela rápida transformação de uma
área anteriormente formada por sítios e granjas, na maior zona administrativa em
tamanho e em número populacional da cidade, cuja precariedade nos equipamentos de
infra-estrutura são observados nos dias atuais;

4.2 Características demográficas

Para realizar a caracterização demográfica da área de estudo, os dados colhidos
referem-se à população total, densidade demográfica, evolução da população, média de
moradores por domicílio, população residente por sexo e estrutura etária.
A análise dos dados demográficos no período compreendido entre os anos de
1960 á 2007 mostrou que a população de Natal/RN vem apresentando um aumento
constante em seu contingente, ainda que a proporção do crescimento por década esteja
diminuindo gradualmente, como mostra a Tabela 13 a seguir.
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Tabela 13 – Evolução da população total e percentagem do crescimento populacional
por década em Natal/RN (1940 a 2007)
Ano
População
Crescimento por década
Ano
%
1940
54.836
1950
103.215
1940 - 50
88,22
1960
160.253
1950 - 60
55,26
1970
264.379
1960 - 70
64,89
1980
416.898
1970 - 80
57,68
1991
606.556
1980 - 91
45.49
2000
712.317
1991 - 00
17,43
2007
774.230
2000 - 07*
08,69
Fonte: IBGE (2001), Contagem Populacional de 2007(IBGE, 2007).

Durante as décadas de 1940 e 1950 ocorreu a maior aceleração do aumento da
população. Esse fato pode ser explicado pelas conseqüências advindas da Segunda
Guerra Mundial. Com a instalação da base aérea em Parnamirim, a população da capital
do Rio Grande do Norte teve um acelerado crescimento que, somado a grande seca de
1942 cuja dimensão propiciou uma migração de modo alarmante, conduzindo a um
aumento histórico de quase 90% da população, passando de cerca de 55.000 habitantes
em 1940, para 103.215 em 1950.
Posteriormente, a política industrial da SUDENE nas décadas de 1960 e 1970
resultou na intensificação da concentração da população em busca de emprego na
capital, como pode ser observado no significativo aumento percentual de 64,89%.
Nos períodos seguintes, inicia-se o processo de desaceleração do crescimento,
o que acompanha a redução da taxa de crescimento da população brasileira. Durante os
anos de 1990 a continuidade do declínio da fecundidade ajuda a compreender a redução
percentual por década do contingente populacional em Natal/RN (IBGE, 2002, p.6).
No final do século XX a capital do Rio Grande do Norte ultrapassa a marca de
700.000 habitantes, alcançando exatos 774.230 habitantes no ano de 2007. Esta
população esta distribuída em 04 zonas administrativas (norte, sul, leste e oeste) que
compreendem 36 bairros, sendo a zona administrativa norte a que concentra a maior
parcela desta população, 36,91% (Ver Tabela 14).
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Tabela 14 - População por zona administrativa do Natal/RN em
2007
Zona administrativa
População
(%)
Norte
Oeste
Sul
Leste
Total

285.831
209.843
160.646
117.900

36,91
27,10
20,74
15,22

774.230

100

Fonte: Contagem Populacional 2007 (IBGE, 2007)

Os bairros de Lagoa Azul e Pajuçara estão inseridos neste contexto
compreendendo 39,57% da população localizados na zona administrativa norte e 14,6%
da população total do Natal/RN. Ressalta-se que este elevada concentração populacional
da zona norte e sua repercussão nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara, pode ser
esclarecida devido à implantação da Política Habitacional a partir de 1964, através do
Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Banco Nacional da Habitação (BNH), com
a construção de mais de 22.000 domicílios a partir da década de 1980.
Segundo Araújo (2004, p. 74), a zona norte apresentou a maior variação
populacional da cidade nas décadas de 1980 e 1990. Neste período o censo demográfico
revelou um crescimento populacional quatro vezes maior que o valor da média de
crescimento para Natal/RN, que chegava em torno de 45%, enquanto a zona norte
cresceu 263%. Este fato pode ser constatado através da Tabela 15, que mostra o
crescimento exorbitante da população dos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara entre a
década de 1990 e o ano de 2007.

Tabela 15 - Evolução da população residente dos bairros
de Lagoa Azul e Pajuçara entre os anos de 1991 a 2007
1991
1996
2000
2007
Lagoa Azul
Pajuçara

9.864
13.259

40.199
35.300

50.413
42.130

59.017
54.091

Total

23.123

75.499

92.533

113.108

Fonte: IBGE (2001), Contagem Populacional 2007 (IBGE, 2007).
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Como já assinalado, a construção dos conjuntos habitacionais pelo poder
público nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara até 1991 e o posterior reparcelamento do
solo, criando novos loteamentos, ajuda a explica o elevado crescimento populacional
durante a década de 1990.
A elevada concentração populacional da zona norte reflete-se na maior média
de moradores por domicílio. Nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara esta média de
moradores é superior a média para a capital e demais zonas de Natal/RN. Apenas
Pajuçara tem um pequeno percentual a menos que a média para zona oeste (Ver Tabela
16).

Tabela 16 - Média de moradores por domicílios nas zonas administrativas, Natal/RN e
nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara, em 2007
Zona
Zona
Zona
Zona
Lagoa Pajuçara Natal/RN
Local
norte
oeste
leste
Sul
Azul
(%)

3,70

3,65

3,44

3,41

3,72

3,63

3,58

Fonte: Contagem Populacional 2007(IBGE, 2007).

De acordo com a Prefeitura Municipal do Natal (2009), a densidade
demográfica dos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara é de, respectivamente, 56,5 hab/ha e
69,7 hab/ha. Comparativamente, as densidades populacionais destes bairros estão acima
da média da zona norte, que é de 54,85 hab/ha, e da média para toda cidade do
Natal/RN de 51,27 hab/h (Ver Tabela 17).
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Tabela 17 – Densidade demográfica dos bairros de Lagoa Azul, Pajuçara, zona norte
e Natal/RN em 2007
Área* (ha)
População residente
Densidade demográfica
(hab/ha)
Lagoa Azul
1.043,06
59.017
56,5
Pajuçara
776,43
54.091
69,7
Zona norte
5.511,82
285.831
51,85
Natal
15.565,14*
774.230
49,74**
Fonte: Contagem Populacional (IBGE, 2007).
*Anuário Natal (2009)
** Nos dados do IBGE a Densidade Demográfica é 45,54 hab/ km2, pois calcula com base em 170
km2 (ou 17.000 ha) diferentemente dos 15.565ha do Anuário Natal (2009).

Entretanto, podemos afirmar que, apesar da elevada concentração populacional
descrita anteriormente, a densidade demográfica constatada não caracteriza um dado por
demais elevado quando comparado aos bairros de maior adensamento de Natal/RN
(como os bairros das Rocas e Mãe Luiza), uma vez que a área do bairro de Lagoa Azul
é a maior do município. A área de Pajuçara também encontra-se entre as maiores.
Em relação a estrutura etária, os dados revelam que a população de Lagoa Azul
e Pajuçara é predominantemente jovem, uma vez que quase 40% encontram-se no
extrato que vai de 5 a 24 anos de idade. Importante frisar que a faixa etária de 0 a 4 anos
corresponde a 8,38% para Lagoa Azul e 8,33% para Pajuçara. Em relação à zona norte,
estes percentuais estão um pouco acima da média que é de 8,08%, mas para o conjunto
da cidade são muito elevados (leste 5,56 e oeste 7,92), chegando a ser quase o dobro
para a zona Sul (4,60%).
Tabela 18 – Porcentagem da faixa etária de 0 a 4 anos dos moradores nas zonas
administrativas, Natal/RN e nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara, em 2007.
Zona
Zona
Zona
Zona
Lagoa Pajuçara Natal/RN
Local
norte
oeste
leste
Sul
Azul
(%)

8,08

7,92

5,56

4,60

8,38

8,33

6,94

Fonte: Contagem Populacional 2007(IBGE, 2007).
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Este detalhamento da estrutura etária da população justifica-se levando em
consideração a pesquisa desenvolvida por Alves (2006), quando este afirma que a faixa
etária que vai de 0 a 4 anos é considerada a mais vulnerável a doenças de veiculação
hídrica.
O dado anterior sobre estrutura etária confirma-se pelo fato da população idosa
(60 anos ou mais) estar na média da zona norte, isto é, abarcar apenas 6% do total
populacional dos bairros. Assim, quando comparada com os bairros de menor
percentagem em Natal/RN (Guarapes e Planalto com 4%) e com os de maior (Petrópolis
com 20% e Barro Vermelho com 21%), Lagoa Azul e Pajuçara caracterizam-se como
bairros que possuem um pequeno percentual de habitantes com mais de 60 anos.
Por fim, os dados sobre a população residente por sexo nos bairros de Lagoa
Azul e Pajuçara mostram que, assim como Natal/RN e a zona norte, a maioria da
população do é do sexo feminino, cerca de 51,88%.

4.3 Educação

Os dados referentes à educação nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara mostram
que mais de 80% da população é alfabetizada. Contudo, a maioria dos chefes de família
possuem, no máximo, até 7 anos de estudo como mostra a Tabela 19 a seguir.
Tabela 19 - Pessoas responsáveis pelos domicílios por grupos de anos de estudo
nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara
Grupos de anos de estudo
Pessoas responsáveis (%)
Lagoa Azul
Pajuçara
Sem instrução e menos de 1
13,18
10,12
ano
1 a 3 anos
18,91
13,49
4 a 7 anos
34,16
30,34
8 a 10 anos
16,94
20,91
11 a 14 anos
15,70
22,92
15 anos ou mais
0,85
2,05
Não determinado
0,26
0,17
TOTAL
100
100
Fonte: IBGE (Censo, 2000).

69

4.4 Renda

Os bairros de Lagoa Azul e Pajuçara apresentaram, no ano de 2000,
rendimentos médios mensais inferiores ao município de Natal/RN e a zona norte, como
demonstra a Tabela 20 a seguir.

Tabela 20 - Rendimento médio mensal municipal, zona norte e bairros
de Lagoa Azul e Pajuçara em 2000
Área geográfica
Rendimento médio
R$
S.M.
Município
919,10
6,09
Zona norte
441,21
2,92
Pajuçara
426,37
2,82
Lagoa Azul
355,58
2,35
Fonte: IBGE (Censo Demográfico 2000)

Confirmando o dado sobre os rendimentos médios mensais, a Tabela 21
demonstra que mais de 60% dos moradores dos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara
ganham até 3 salários mínimos no ano de 2000. A situação ainda é mais grave no bairro
de Lagoa Azul, onde 26,57% ganha até 01 salário mínimo.
Tabela 21 - Moradores em domicílios por classe de rendimento nos
bairros de Lagoa Azul e Pajuçara
Classes de rendimento
(%)
em salários mínimos
Lagoa Azul
Pajuçara
Até 1
26,57
20,30
Mais de 1 a 3
42,10
43,06
Mais de 3 a 5
11,13
14,10
Mais de 5 a 10
5,86
8,30
Mais de 10 a 20
0,91
1,62
Mais de 20
0,15
0,32
Sem rendimento
13,28
12,30
Total
100
100
Fonte: IBGE (Censo Demográfico 2000)
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4.5 Saneamento básico

Assim como quase todo o município de Natal/RN, os bairros de Lagoa Azul e
Pajuçara também são quase que em sua totalidade abastecidos de água pela rede geral
administrado pela CAERN (Ver Tabela 22).

Tabela 22 - Formas de abastecimento de água nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara em
2000.
Forma de
Domicílios
(%)
abastecimento
Lagoa Azul
Pajuçara
Lagoa Azul
Pajuçara
Rede Geral
Poço ou nascente
Outra

11.910
121
194

10.232
96
96

97,42
0,99
1,59

98,16
0,92
0,92

TOTAL

12.225

10.424

100

100

Fonte: IBGE (Censo Demográfico, 2000)

Além disso, a ligação de água para residências é o tipo de uso preponderante
que pode ser comprovado nas Tabelas 23 e 24 a seguir.

Tabela 23 - Ligações de água por tipo de uso nos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara em
2007
Tipo de uso
Ligações
(%)
Lagoa Azul
Pajuçara
Lagoa Azul
Pajuçara
Residencial
12.517
11.055
98,64
98,74
Comercial
115
100
0,91
0,89
Industrial
20
16
0,16
0,14
Público
37
25
0,29
0,22
TOTAL

12.689

11.196

100

100

Fonte: CAERN (2007)
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Tabela 24 - Consumo de água por tipo de uso (m³) nos bairros de Lagoa Azul e
Pajuçara em 2007
Tipo de uso
Consumo (m³)
(%)
Lagoa Azul
Pajuçara
Lagoa Azul
Pajuçara
Residencial
Comercial
Industrial
Público

316.508
2.592
590
3.946

TOTAL

271.207
2.371
607
2.210

323.636

276.395

97,80
0,80
0,18
1,22

98,12
0,86
0,22
0,80

100

100

Fonte: CAERN (2007)

Enquanto que o tipo principal de ligações de água para Lagoa Azul e Pajuçara,
o residencial, é atendido quase que por completo, o inverso ocorre em relação às
ligações de esgoto. A zona norte da cidade possui apenas 4,10% do total de imóveis
(entre Industriais, Comerciais, Públicos e Residenciais) com ligação de esgoto, sendo
praticamente inexistente nos bairros ora em análise (Ver Tabela 25).

Tabela 25 – Total e percentual de ligações de esgoto de Natal/RN, zonas
administrativas e bairros Lagoa Azul e Pajuçara em 2009.
Área
Natal/RN Zona Zona Zona Zona Lagoa Pajuçara
geográfica
leste
oeste
Sul
norte
Azul
Total de
ligações
de esgoto

53.218

100

(%)

25.573 19.239

6.220

2.186

1

1

48,05

11,68

4,10

-

-

36,15

Fonte: CAERN (2009)

Estes dados preocupantes do ponto de vista sanitário são agravados pelo fato de
que uma parte ínfima do esgoto recolhido na cidade do Natal/RN recebe o devido
tratamento em uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Do pouco que é recolhido
nas 53.218 ligações, a maior parte é lançada in natura no estuário do rio
Potengi/Jundiaí.
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Em relação aos resíduos sólidos, os dados do Censo de 2000 revelaram que
mais de 95% eram coletados. O restante é dado destino desapropriado como mostra a
Tabela 26 a seguir.

Tabela 26 - Destino dos resíduos sólidos nos bairros de Lagoa Azul e
Pajuçara em 2000
Domicílios
(%)
Destino dos resíduos
Lagoa
Pajuçara Lagoa
Pajuçara
sólidos
Azul
Azul
Coletado
Queimado na propriedade
Enterrado na propriedade
Jogado em terreno baldio ou
logradouro
Jogado em rio, lago ou mar
Outro destino

11.885
120
64
150

9.972
122
59
251

97,23
0,98
0,52
1,23

95,66
1,17
0,57
2,41

03
03

03
17

0,02
0,02

0,03
0,16

TOTAL

12.225

10.424

100

100

Fonte: IBGE (Censo Demográfico 2000).

Segundo a empresa responsável (URBANA – Companhia de Serviços Urbanos
de Natal), no ano de 2006 os bairros de lagoa Azul e Pajuçara produziram juntos quase
70 toneladas diariamente de resíduos sólidos na capital.
O sistema de drenagem e pavimentação da área em estudo é precário, pois de
acordo com Secretaria Municipal de Obras e Viação (SEMOV), até 2009 apenas 20%
das ruas de Lagoa Azul e 30% de Pajuçara possuíam algum tipo de drenagem.
Praticamente o mesmo ocorre com a pavimentação, apenas 23% de Lagoa Azul e 30%
de Pajuçara é pavimentada. A Tabela 27 mostra que, na zona norte de Natal/RN, os
bairros citados são os que apresentam os mais baixos percentuais de drenagem e
pavimentação de ruas. O bairro de Salinas é uma exceção, visto que em sua maioria é
constituído por viveiros de camarão.
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Tabela 27 – Drenagem e pavimentação nos bairros da zona norte de Natal/RN em 2009
Bairro
Lagoa azul
Pajuçara
Potengi
N. S. da apresentação
Redinha
Igapó
Salinas

Drenagem (%)
20
30
60
20
60
70
2

Pavimentação (%)
23
30
70
30
60
70
2,50

Fonte: SEMOV (2009)

No período das chuvas na capital Potiguar, que se estende de março a agosto, a
deficiência no sistema de drenagem e pavimentação torna-se visível e causa inúmeros
problemas aos moradores como o maior acúmulo de sujeira e lama, alagamento das
residências, inacessibilidade de certos pontos do bairro etc. O resultado destes dados
apresentados e os transtornos gerados a população podem ser observados na Fotografia
2 a seguir.

Fotos: Pablo G. Azevedo (Agosto, 2009)

Fotografia 2 – Ruas do bairro de Pajuçara. Acima rua sem sistema de drenagem e
pavimentação. Abaixo rua pavimentada sem sistema de drenagem.
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5. ASPECTOS FÍSICO-NATURAIS
5.1 Recursos hídricos superficiais
De acordo com o Plano Estadual da SEMARH (1998) a zona norte de
Natal/RN encontra-se parcialmente localizada na bacia hidrográfica do rio Doce,
composta pelos rios Doce, Guajirú e do Mudo. As nascentes desta bacia estão
localizadas nos municípios de Ielmo Marinho/RN e Taipu/RN, respectivamente. O rio
Doce (Ver Fotografia 3) corresponde ao baixo curso desta bacia hidrográfica que esta
localizada na zona norte de Natal/RN, especificamente nos bairros de Lagoa Azul e
Pajuçara, ao longo de toda a ZPA-09.

Fotos: Pablo G. Azevedo (Maio, 2009)

Fotografia 3 – Vista do rio Doce próximo a BR-101.
A área abrangida pelo rio Doce apresenta uma bacia lacustre formada pelas
Lagoas do Sapo, Azul Dendê, Pajuçara, Gramoré e de Extremoz. Os rios Guajirú e
Mudo são os principais tributários da Lagoa de Extremoz.
As lagoas Gramoré e Pajuçara pertencem ao leito menor do rio Doce, isto é,
elas estão diretamente conectadas ao regime deste rio, formando extensas áreas de
inundação (com vasta vegetação também) dentro do vale. Nesse sentido, Medeiros
(2001, p.76) diz que as lagoas associadas ao sistema do rio Doce “são as maiores lagoas
de Natal, elas coalescem ou são interligadas por canais, formando outros cursos
contínuos que podem ser consideradas como reentrâncias do rio Doce” (Ver Fotografia
4).
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Fotos: Pablo G. Azevedo (Maio, 2009)

Fotografia 4– Lagoas de Pajuçara acima e Gramoré
abaixo localizadas no vale do rio Doce.

Já as Lagoas do Sapo e Azul Dendê, mesmo fazendo parte da bacia lacustre do
rio Doce, não estão ligadas diretamente ao canal do rio Doce. Estas lagoas estão
localizadas na margem direita deste rio, topograficamente mais elevadas e caracterizamse por estarem entre dunas vegetadas (Ver Fotografia 5).
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Fotos: Pablo G. Azevedo (Maio, 2009)

Fotografia 5 – Lagoas interdunares do Sapo abaixo e
Azul Dendê acima.

O rio Doce, por sua vez, estende-se do exutório da lagoa de Extremoz até sua
desembocadura na planície flúvio-marinha do estuário Potengi/Jundiaí – RN,
percorrendo um trecho que, em relação aos rios Guajirú e Mudo, é o de menor extensão,
cerca de 14 km.
De acordo com a Caern (p. 16, 1998), Medeiros (p.19, 2001), Vilaça (p.66,
1985) e Nunes (p.20-21, 2000), a perenização do rio Doce acontece pela inter-relação
de alguns fatores incidentes na área, os quais são:


O fluxo superficial de água da lagoa de Extremoz abastece e dá origem ao rio
Doce;



As feições geomorfológicas, caracterizadas pela superfície de aplainamento e as
dunas, propiciam reduzido escoamento e elevada infiltração, constituindo as
zonas de recarga do aqüífero Barreiras;
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As águas subterrâneas advindas do Aqüífero Dunas/Barreiras por ressurgência,
cuja alimentação se dá pelas águas pluviais;



Alimentado pelas fontes (olheiros) devido o canal encontra-se mais baixo que o
nível das águas e;



Boa pluviosidade desta faixa litorânea.

Os índices pluviométricos também possuem íntima relação com o fluxo de
descarga de água do rio Doce e o aumento do volume das lagoas associadas a ele. Nos
meses de fevereiro a julho, estação chuvosa, a descarga pode chegar de 8 a 12m3/s,
enquanto que nos meses de setembro à janeiro, estação seca, não ultrapassa 2m 3/s.
(MEDEIROS apud CUNHA, 1982; VILAÇA, 1985, p. 55).
O aumento do volume de água no rio Doce e das lagoas associadas a ele pode
fazer com que residências localizadas nas margens sejam inundadas. Além disso, a
proximidade dos corpos d’água implica a utilização por boa parte da população, seja
para a recreação dos mais jovens, seja pelo desenvolvimento de atividades domésticas
(lavar roupa, louça etc), extração de areia do rio Doce e a lavagem de animais.
A direção dos recursos hídricos superficiais está condicionada a dois fatores. O
primeiro refere-se a sua origem, que, segundo a caracterização elaborada por Nunes
(2000, p.20-21) é atribuída a:
[...] falhamentos, formando grabens classificados como vales
estruturais [...] Estes rios estão sujeitos ao controle tectônico ou
tectonismo, resultante dos reflexos das estruturas do embasamento
cristalino com posterior reativação do quaternário [...]

Em seguida observa-se que o direcionamento das dunas correspondente a
predominância dos ventos alísios de sudeste (SE-NW). Isto contribui para que os
recursos hídricos superficiais (o rio Doce, assim como as lagoas e ele associadas)
encaixem-se nas menores cotas topográficas de forma perpendicular à linha de costa,
por estarem situadas nos corredores das dunas recentes e paleodunas.
Até meados da década de 1960 o rio Doce seguia a direção leste desde sua
nascente na Lagoa de Extremoz até desaguar na praia da Redinha/RN, litoral norte. Em
1965, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento (D.N.O.S) realizou uma obra
de canalização afim de evitar o total soterramento pelo avanço das dunas (processo de
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colmotagem), mudando sua direção em sentido Sudeste (VILAÇA, 1985, p.56). Tal
configuração permanece até os dias atuais.

5.2 Recursos hídricos subterrâneos

As características geológicas, geomorfológicas e climáticas não propiciam a
ocorrência de um sistema hidrográfico superficial de grande expressão no litoral oriental
do Rio Grande do Norte. Contudo, o sistema hídrico subterrâneo apresenta-se como um
excelente reservatório pela existência do Aqüífero Dunas/Barreiras.
Especificamente na bacia hidrográfica do rio Doce, o sistema hídrico
subterrâneo é composto pelo Aqüífero Cristalino, Aqüífero Jandaíra e Aqüífero
Dunas/Barreiras. O primeiro ocorre aflorando no curso superior da bacia e apresenta um
baixo potencial hidrogeológico devido a sua baixa capacidade de armazenamento e
circulação das águas subterrâneas. O segundo ocorre, predominantemente, em
subsuperfície no médio curso da bacia. Já o Aqüífero Barreiras constitui o maior
potencial hídrico da bacia do rio Doce, especificamente no seu curso inferior
(CASTRO, 2000, p.27).
O Aqüífero Dunas/Barreiras, segundo Castro (2000, p.27), compreende:
[...] arenitos de textura variada, apresentando níveis finos e
grosseiros, algumas vezes com cascalho e seixos. As intercalações
argilosas ocorrem com freqüência, contribuindo para uma maior
complexidade do sistema hidrogeológico.

Este aqüífero ocorre de duas formas, livre (Dunas) e semi-confinado
(Barreiras). O aqüífero livre (Dunas), segundo Medeiros (2001, p.23), é formado:
[...] por deposito de areias eólicas (dunas) e cobertura arenosa de
espraiamento, em decorrência de sua natureza litológica,
apresentando boa capacidade de infiltração, armazenamento e
circulação, podendo aflorar suas águas com cotas menor ou igual a
30m (trinta metros) do nível do mar, principalmente em feições de
tabuleiro costeiro em forma de bacia de acumulação d’água e
corredores interdunares [...].
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Nunes (2000, p.19) refere-se ao aqüífero semi-confinado (Barreiras)
justamente relacionando-o com a alta absorção do aqüífero livre (Dunas):
[...] O aqüífero Barreiras é formado pelas seqüências sedimentares da
Formação Barreiras, constituídos por sedimentos de textura variável,
ocorrendo areias finas, médias e grossas com intercalações de
argilitos. Apresenta-se no litoral oriental, com espessura variando
entre 20 a 140 m, e águas de excelente potabilidade para o consumo
doméstico. Trata-se do principal aqüífero da região de Natal e parte
da Grande Natal, em função de sua utilização como manancial
hídrico de grandes volumes de reserva periódicas, caracterizando sua
potencialidade. Estas reservas estão intimamente relacionadas, com
as altas taxas de recarga procedentes do Aqüífero Dunas ou livre.

O destaque da importância do aqüífero livre (Dunas) como manancial
subterrâneo ocorre em função da velocidade de escoamento, que se renova
sazonalmente alimentando rios e lagoas, através da infiltração rápida e direta da água da
chuva devido a sua alta permeabilidade (NUNES, 2002, p.18; VILAÇA, 1985, p. 67).
Além disso, como nos indica Melo (p.70, 1998), na zona norte de Natal/RN a
margem direita do rio Doce compreende a área cujas curvas de iso-profundidade do
nível da águas subterrâneas (Ver Anexo C) situam-se a menor profundidade, menos de
5 metros.
A caracterização dos recursos hídricos nos permite afirmas que a contaminação
por esgotamento sanitário depositado in natura em fossas negra e séptica na área da
ZPA-9 é agravada pelas características do aqüífero Dunas/Barreiras, principalmente
pela velocidade de escoamento através da infiltração rápida e direta da água pluvial
devido sua elevada permeabilidade. Assim, a população residente na ZPA-9, que não
possui esgotamento sanitário em suas residências, e que ingere água do rio, lagoas e
poços da área, pode estar exposta a uma maior vulnerabilidade socioambiental. “(...) a
vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas do Sistema Aqüífero
Dunas/Barreiras na zona norte de Natal/RN foi caracterizada como moderada e elevada
(MELO, p.70, 1998)”.
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5.3 Clima

Utilizando a classificação de Koppen, em que as zonas climáticas estão
associadas à precipitação, temperatura e ao tipo de vegetação, e a análise dos dados da
Estação Climatológica Principal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) no período de 1984 a 2003, observa-se que no município de Natal/RN o clima
do tipo As’ (quente e úmido) é o predominante. Este tipo climático caracteriza-se pela
elevada precipitação na estação chuvosa que tem início nos meses de fevereiro e março
estendendo-se à julho e agosto, assim como uma estação seca entre os meses de
setembro à janeiro.
Segundo Medeiros (2001, p.13), a cidade de Natal/RN caracteriza-se por “[...]
apresentar um alto grau de heterogeneidade espacial e temporal do seu regime
pluviométrico, ocasionando com isso anos com excesso de precipitação, contrastando
com anos de elevado déficit pluviométrico”.
Como já ressaltado, as águas pluviais são rapidamente infiltradas devido a
elevada permeabilidade da área, o que abastece o aqüífero e, por conseguinte, os
recursos hídricos superficiais. Desse modo, o período de maior precipitação causa o
aumento do volume das lagoas e rio Doce, logo pode propiciar a ocorrência de
inundação das residências localizadas nas próximas aos corpos d’água. Situação
agravada também pelo alto grau de heterogeneidade espacial e temporal do seu regime
pluviométrico de Natal/RN.
Este fato pode ser comprovado pela elevada variação no total de precipitação
pluviométrica demonstrada no período de 1984 a 2003, no qual o ano de 1986 foi
registrado a máxima precipitação e o ano de 1993 a mínima, respectivamente 2,438 mm
e 858,2 mm. (Ver Gráfico 1).
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Gráfico 1– Variação média anual da precipitação pluviométrica em
Natal/RN, de 1984 a 2003.

Além da precipitação, foi constatado que a temperatura, velocidade dos ventos,
umidade relativa do ar e a insolação também alteram seus valores de acordo com o
período seco ou chuvoso. Desse modo, vemos que o período mais quente, de maior
insolação, menor umidade relativa do ar e maior velocidade dos ventos corresponde a
estação seca, entre setembro e fevereiro. Já o período de temperatura mais amena,
menor insolação, maior umidade relativa do ar e menor velocidade dos ventos encontrase na estação chuvosa. A Tabela 27 representa esta variação de acordo com a estação.
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Tabela 28 – Variação média mensal da temperatura, precipitação, insolação, velocidade dos ventos e
umidade relativa do ar, de 1984 a 2003, em Natal/RN
Estação chuvosa
Estação seca
Fev Mar Abr Maio Jun Jul
Ago Set
Out Nov Dez Jan
Temperatura
(ºC)

27,6

Insolação
(horas/mês)

238,8 219,2 218,0 200,2 224,9 200,9 210,9 245,7 264,7 292,9 277,2 272,5

Velocidade do
vento (nós)

4,5

4,4

3,8

4,0

4,1

4,0

4,4

5,0

5,1

5,3

4,7

4,5

Umidade
relativa do ar
(%)

77,9

79,0

80,5

83,0

83,2

83,5

82,7

80,2

77,5

76,0

78,7

77,6

Precipitação
(mm)

103,9 240,1 361,4 250,8 293,5 216,8 125,8 53,4

28,6

39,0

27,1

54,5

27,4

27,2

26,7

25,9

25,1

25,5

26,2

26,9

27,0

27,2

Fonte: Estação Climatológica Principal, UFRN – 2005

5. 4 Geomorfologia

Para os propósitos desta dissertação, consideramos como as principais feições
geomorfológicas da zona norte de Natal/RN os campos de dunas, a superfície de
aplainamento e o vale do rio Doce.
A unidade de relevo campos de dunas encontra-se sob a Formação Barreiras,
composta, em geral, por areias finas e médias (com menor freqüência), quartzosas,
homogêneas, de boa seleção, de cores brancas, amarelas e avermelhadas, e em certos
casos com percentual de argila (MELO, 1995, p.23).
Sua forma colinosa suavemente arredondada, paralela ou semi-paralela,
corresponde a predominância dos ventos alísios de sudeste (SE-NW), resultante da
capacidade de transporte eólico. A classificação pode ser feita de acordo com a idade,
que por sua vez reflete a extensão e coloração. Medeiros (2001, p.29) denominou dois
tipos de dunas levando em consideração este aspecto, respectivamente antigas e
recentes. O primeiro tipo, do Pleistoceno Inferior, são as formações alinhadas, retilíneas
e paralelas de topo arredondado, de coloração avermelhada à amarelada, com percentual
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27,6

argiloso e muitas vezes fixada por vegetação. Estas ocorrem com menor expressão na
área de estudo em relação às dunas recentes.
Já as dunas mais recentes, do Pleistoceno Superior, possuem coloração
esbranquiçada, encontram-se próximas à costa formando uma faixa com alinhamento
mais curto e mais próximos uns dos outros. Nesta área, o transporte eólico dos
sedimentos da superfície das dunas ocorre mais intensamente, caracterizando o
fenômeno de deflação (Ver Fotografia 6).

Fotos: Pablo G. Azevedo (Maio, 2009)

Fotografia 6 - Dunas recentes (Pleistoceno Superior) ao longo do
rio Doce na ZPA-09.

O vale do rio Doce constitui-se em uma feição geomorfológica que possui
fundo chato, sendo o seu leito maior ocupado pela planície de inundação onde escoam
as águas deste rio na estação chuvosa e as lagoas de Pajuçara e Gramoré. Cabe destacar
que nas margens do rio Doce podem ser encontrados os depósitos aluviais,
especialmente na sua desembocadura para o estuário Potengi/Jundiaí, que se formam a
partir da erosão das margens e vertentes, sendo levado em suspensão pelas águas que o
acumulam formando bancos de sedimentos.
A superfície de aplainamento é a área na qual esta edificada grande parte da
zona norte de Natal/RN, bordejando toda a margem direita do rio Doce (CAERN, 1998,
p.16). De acordo com Vilaça (1985, p. 101), “As superfícies de aplainamento são
recobertas por areias de remanejamento eólico ou depositadas pelas águas espraiadas
sobre estas formas de relevo [...]”. Nesta área, o relevo caracteriza-se por apresentar

84

suaves ondulações, no qual as cotas topográficas podem chegar 60 m, declinando em
direção ao vale do rio Doce.
Como podemos observar, a feição geomorfológica de maior restrição quanto a
ocupação por moradias refere-se ao vale do rio Doce, por compreender uma área
naturalmente propicia a inundação e de cotas topográficas mais baixas.
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Capítulo V
Análise da Vulnerabilidade
socioambiental na ZPA-09
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CAPÍTULO V - ANÁLISE DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA
ZPA-09

Neste capítulo, realizou-se a análise da vulnerabilidade socioambeintal da
ZPA-9. Para tanto, fez-se necessário estruturar os dados, em forma de tabelas e textos,
para em seguida analisá-los.
Inicialmente, fez-se a divisão da ZPA-9 em três áreas. Como já salientado na
metodologia, esta divisão foi elabora com o intuito de melhor avaliar a ZPA-9, uma vez
que não existem unidades de análise previamente estabelecidas como o bairro (ou setor
censitário utilizado por Alves, 2006), compatível com a delimitação da ZPA-9.
Ressalta-se que o diagnóstico socioambiental elaborado no capítulo anterior refere-se
aos bairros de Lagoa Azul e Pajuçara, por englobarem, conjuntamente, a ZPA-9.
Contudo, o objetivo desta dissertação é analisar a vulnerabilidade socioambeintal na
ZPA-9, assim o diagnóstico nos serviu apenas como subsídio para a análise deste
capítulo.
A divisão das áreas da ZPA-9 foi elaborada considerando o adensamento
populacional e observação de pontos notáveis para a marcação de cada área,
principalmente as vias de acesso pavimentadas. Assim, fez-se a divisão em três áreas
que podem ser melhor visualizadas no Mapa 6 a seguir.
A Área 1 refere-se a porção do limite sul da ZPA-9, mas delimitada a noroeste
pela estrada de Genipabu. A Área 2 localiza-se na parte central da ZPA-9. Seus limites
são a estrada de Genipabu, na fronteira com a Área 1, e o eixo imaginário formado pela
extensão em linha reta da Avenida Tocantinéa, na fronteira com a Área 3. Por fim, a
Área 3 encontra-se na porção superior da ZPA-9.
Desse modo, fica claro que as três áreas da ZPA-9 foram delimitadas seguindo
o traçado pré existente da ZPA-9, somado a divisão feita pela a estrada de Genipabu
(que separou Área 1 e Área 2) e o eixo imaginário formado pela extensão em linha reta
da Avenida Tocantinéa, que separou as Área 2 e Área 3.
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Mapa 6 - Subdivisão em áreas da ZPA-9.
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Após a divisão da ZPA-9, foram contadas o número de residências existentes
em cada área para estipulação das amostras. Como já salientado na metodologia, a
determinação das amostras utilizadas tiveram como base Lohr (1999), o que gerou um
quantitativo de 37, 80 e 23 questionários para a Área 1, 2 e 3, respectivamente. Na
Tabela 6, página 27, foram apresentados o número de residências e as amostras para
cada Área da ZPA-9.
De posse das amostras por Área, os questionários foram aplicados e os dados
tabulados, o que permitiu a construção de duas tabelas (Tabela 29 e Tabela 30) com o
percentual dos resultados obtidos para cada pergunta do questionário de acordo com a
categoria. Entretanto, antes de apresentar as tabelas com os percentuais citados, se faz
mister indicar que as perguntas de 01, 02, 03, 04 e 05 do questionário pertencem a
categoria vulnerabilidade ambiental e as perguntas 06, 07, 08 e 09 a categoria
vulnerabilidade social. Na Tabela 28 podem ser melhor visualizadas as categorias,
indicadores e variáveis utilizadas. O modelo de questionário e a tabela utilizada na
tabulação dos dados adquiridos em campo encontram-se no Anexo D.
Tabela 29 - Relação entre categorias, indicadores, variáveis utilizadas e o número da
pergunta no questionário.
Categorias
Indicadore
Variáveis
N° da pergunta no
s
questionário
Risco
Proximidade aos cursos d’água
01
ambiental
Utilização do rio ou lagoas
02
Vulnerabilida
para alguma atividade
de ambiental
Saneamento
básico

Vulnerabilida
de social

Privação
social
Demografia

Forma de abastecimento de
água
Destino do lixo
Destino do esgoto

03

Renda
Educação

06
07

Nº de pessoas por casa
Estrutura etária

04
05

08
09

Fonte: Pesquisa de campo
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A seguir, as Tabelas 30 e 31 evidenciam o percentual dos resultados obtidos
para cada pergunta do questionário de acordo com a categoria vulnerabilidade ambiental
e categoria vulnerabilidade social.

Tabela 30 - Percentuais dos resultados obtidos para cada pergunta do questionário
na categoria vulnerabilidade ambiental
Nº Pergunta no
Resposta
Áreas
questionário
1
2
3
01

Sim
Não

18,9
81,0

9,5
90

10
90

Não
Extração de areia
Lavar animais
Banho e laser
Lavar louça e roupa
Outros

59,4
0
0
37,8
2,7
0

79,4
0
0
20,5
0
0

44,4
0
0
38,8
0
16,6

03

Rede Pública
Poço
Rio, nascente ou lagoa
Não há abastecimento
Outros

91,8
0
0
0
8,1

69,6
0
0
0
28,2

70
30
0
0
0

04

Recolhido pelo gari
Enterrado/queimado
Terreno baldio/lixão
Rio/lagoa
Outros

84
6,8
2,2
2,2
4,5

100
0
0
0
0

90
5
5
0
0

Rede pública
Fossa séptica
Rio/lagoa
Rua
Terreno baldio
Outros

0
81,5
0
18,4
0
0

1,3
84,2
0
10,5
0
3,9

0
95
0
5
0
0

02

05

Fonte: Pesquisa de campo
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Tabela 31 - Percentuais dos resultados obtidos para cada pergunta do questionário na
categoria vulnerabilidade social
Nº da pergunta no
questionário

06

07

08

09

Resposta
1

Áreas
2

3

Menos de 1s.m ou renda
ocasional
De 1 a 2 s.m
Mais de 2 a 3 s.m
Mais de 3 a 5 s.m
Mais de 5 s.m

11,1

12,3

20

44,4
38,8
0
5,2

58,9
10,9
10,9
2,7

50
20
5
0

Não freqüentou a escola
Ens.Fund. Incompleto
Ens.Fund. Completo
Ens.Médio incompleto
Ens.Médio completo
Ens.Superior incompleto
Ens. Superior completo

18,9
40,5
10,9
2,7
18,9
0
5,4

2,7
46,5
5,4
13,6
28,7
0
2,7

25
35
15
15
10
0
0

1
2a3
4a5
6 ou mais
Nenhuma

18,9
16,4
0
0
62,1

24,6
6,8
0
0
65,7

10
5
0
0
85

1
2a3
4a5
6 ou mais

10,9
35,1
37,8
10,9

2,7
36,9
43,8
16,4

0
52,6
31,5
15,7

Fonte: Pesquisa de campo

Como pode ser observado, nas Tabelas 30 e 31 são apresentados os percentuais
das respostas dadas pelas pessoas questionadas de acordo com a categoria considerada.
Com isso, posteriormente atribuiu-se notas de 1 a 3 para os percentuais das respostas de
cada área, sendo a nota 1 para o percentual considerado “pior” e a nota 3 para o
percentual considerado “melhor”, como já detalhadamente explicado na metodologia.
Tais notas foram atribuídas com o objetivo de melhor avaliar cada categoria da
vulnerabilidade (ambiental e social) e, assim, finalmente obter o resultado da
vulnerabilidade socioambiental na ZPA-9.
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Sendo assim, nas Tabelas 32 e 33 são apresentadas, de acordo com as
categorias ambiental e social, as notas obtidas por cada Área em relação às perguntas do
questionário.

Tabela 32 – Notas atribuídas a cada pergunta do questionário na categoria vulnerabilidade
ambiental
Nº Pergunta no
Resposta no
questionário
questionário
Área
01
02
03
01

Sim
Não
Subtotal

1
1
2

3
3
6

2
2
4

02

Não
Banho e laser
Lavar louça e roupa
Outros
Subtotal

2
2
1
3
8

3
3
3
3
12

1
1
3
1
6

03

Rede Pública
Poço
Outros
Subtotal

3
3
2
8

1
3
3
7

2
1
1
4

04

Recolhido pelo gari
Enterrado/queimado
Terreno baldio/lixão
Rio/lagoa
Outros
Subtotal

1
1
2
1
1
6

3
3
3
3
3
15

2
2
1
3
3
11

05

Rede pública
Rua
Outros
Subtotal

1
1
3
5

2
2
1
5

3
3
3
9

Total

29

45

34

Fonte: Pesquisa de campo
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Tabela 33 – Notas atribuídas a cada pergunta do questionário na categoria
vulnerabilidade social
Nº Pergunta n
questionário

06

Resposta no
questionário

02

03

3

2

1

3
1
3
1
3
14

2
3
1
3
2
13

1
2
2
2
1
9

2
2
2
1
2
3
12

3
3
1
2
3
2
14

1
1
3
3
1
1
10

2
1
3
6

1
2
2
5

3
3
1
7

Subtotal

3
3
2
3
11

2
2
1
1
6

1
1
3
2
7

Total

43

38

33

Sem renda
Menos de 1s.m ou
renda ocasional
De 1 a 2 s.m
Mais de 2 a 3 s.m
Mais de 3 a 5 s.m
Mais de 5 s.m
Subtotal

07

Não freqüentou a
escola
Ens.Fund. Incompleto
Ens.Fund. Completo
Ens.Médio incompleto
Ens.Médio completo
Ens. Superior completo
Subtotal

08

1
2a3
Nenhuma
Subtotal

09

Área
01

1
2a3
4a5
6 ou mais

Fonte: Pesquisa de campo

A obtenção dos dados a partir da atribuição das notas por Área em relação às
perguntas do questionário nos possibilitou analisá-los. Tal análise culminou na
elaboração do mapa que representa os níveis de vulnerabilidade socioambiental da para
ZPA-9 (Ver Mapa 6).
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Mapa 6 - Níveis de vulnerabilidade socioambiental da para ZPA-9
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Para a construção do mapa 6, realizou-se a tabulação e soma das notas
totais obtidas para cada categoria (social e ambiental) das Tabelas 32 e 3, resultando,
por conseguinte, na nota total final para cada uma das três Áreas da ZPA-9. Contudo,
antes de analisá-lo convém esclarecer dois aspectos: Primeiramente, a maior nota obtida
refere-se ao “melhor” resultado, isto é, a Área que possui a nota mais elevada obteve no
somatório final a maior quantidade de pontos. O contrário dar-se para a Área que obteve
o “pior” resultado. O segundo aspecto é que denominou-se “baixa, média e alta”
vulnerabilidade socioambiental para apresentar as pontuações obtidas por cada Área
analisada. Assim, para a Área de “melhor” nota conferiu-se baixa vulnerabilidade
socioambiental e para a Área de “pior” nota alta vulnerabilidade socioambiental.
Consequentemente, a Área com pontuação entre a baixa e a alta vulnerabilidade
socioambiental enquadrou-se como média vulnerabilidade socioambiental.
Sendo assim, a Tabela 33 apresenta a seguir os dados referentes à pontuação
total obtida pelas categorias ambiental e social em cada Área da ZPA-9, bem como seu
somatório,

que

culminou

na

pontuação

total

da

categoria

vulnerabilidade

socioambiental.
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Tabela 34 - Pontuação total obtida pelas categorias ambiental, social e socioambiental de acordo cada Área da ZPA-9.
Áreas
01
02
Categorias
Indicadores
Variáveis
N° da pergunta no questionário
Proximidade aos cursos d’água
01
2
6
Risco
ambiental
Utilização do rio ou lagoas
02
8
12
Vulnerabilidade
ambiental
Abastecimento de água
03
8
7
Saneamento
básico
Destino do lixo
04
6
15
Destino do esgoto

05
Total

Privação
social
Vulnerabilidade
social

03
4
6
4
11

5

5

9

29

45

34

Renda

06

14

13

9

Educação

07

12

14

10

Nº pessoas por casa

08

6

5

7

Estrutura etária

09

11

6

7

Total

43

38

33

Total

72

83

67

Demografia

Vulnerabilidade
Socioambiental
Fonte: Pesquisa de campo
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A análise da Tabela 33 nos permite afirmar que a Área 1 obteve o pior
resultado em relação a vulnerabilidade ambiental (29 pontos), mas o melhor na
vulnerabilidade social (43 pontos), o que resultou em média vulnerabilidade
socioambiental (72 pontos). Esta variabilidade apresentada pela Área 1, perpassando
pelos três níveis, despertou curiosidade sobre quais os indicadores justificariam tal fato.
Assim, o pior desempenho na categoria vulnerabilidade ambiental deveu-se,
principalmente, por dois fatores: o maior número de residências já inundadas (18,9%) e
os maiores percentuais de destino incorreto dos resíduos sólidos (15,7%) e esgotamento
sanitário (18,4%). O primeiro fator explica-se pela construção de inúmeras residências
no leito menor do rio Doce, área apontada no capítulo 3 como imprópria a ocupação
pela grande susceptibilidade a inundações no período chuvoso, que vai de abril a julho
no litoral oriental do RN.
Já o segundo fator diz respeito às condições inadequadas em relação ao
saneamento básico, especialmente a deposição de resíduos sólidos em lixões a céu
aberto, terrenos baldios ou queimados (15,7%), além do menor percentual de
residências com ligação em fossas sépticas (81,5%). Sabe-se que a fossa séptica não é a
forma ideal de saneamento básico, mas no contexto da cidade do Natal/RN, desprovida
em grande parte de tal infra-estrutura sanitária, considerou-se esta como a “melhor”
alternativa possível.
Em contraposição a categoria vulnerabilidade ambiental, a Área 1 apresentou o
melhor resultado na categoria vulnerabilidade social (43 pontos), especialmente no que
concerne a variável renda e estrutura etária, notas 14 e 11, respectivamente.
Na variável renda, a boa avaliação deu-se pelo fato de obter o menor percentual
entre as três áreas na faixa “menos de 1s.m ou renda ocasional”, isto é, quanto menor o
percentual da população nesta faixa melhor.
Em relação à variável educação, o destaque refere-se ao percentual de 18,9%
dos entrevistados com ensino médio completo, o segundo melhor entre as três áreas.
Esta diferença entre as duas categorias, ambiental e social, mostra que dentro
de uma mesma área a mera obtenção de dados estatísticos pode “camuflar” questões
relevantes como estas expostas. Assim, se faz necessário aprofundar o detalhamento a
respeito das características desta Área a fim de compreender de forma mais abrangente
o fato mencionado.
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Os dados revelados para a Área 2 sugerem boas condições ambientais, uma vez
que esta área obteve a melhor pontuação na categoria vulnerabilidade ambiental (45
pontos), ao contrário da Área 1 (29 pontos). Salienta-se a grande diferença de nota
obtida entre estas duas áreas, 16 pontos, a maior entre todas as categorias.
O bom desempenho da Área 2 na categoria vulnerabilidade ambiental explicase pelas maiores notas obtidas em três variáveis: Proximidade aos cursos d’água (6
pontos), utilização do rio ou lagoas (12 pontos) e destino dos resíduos sólidos (15
pontos).
Com a maior concentração de residências, 57,48%, a Área 2 alcançou a melhor
nota na variável Educação (14 pontos), mas as piores na variável Demografia (5 e 6
pontos), o que a fez obter a segunda posição na categoria vulnerabilidade social (8
pontos).
Interessantes observar que mesmo com o elevado adensamento populacional e
um percentual mediano de crianças na faixa de 0 a 4 anos (65,7%) em relação as Áreas
1 e 3, as boas condições ambientais verificadas na Área 2 corroborou significativamente
para classificá-la com baixa vulnerabilidade socioambiental (83 pontos).
A Área 3 obteve a segunda melhor pontuação na categoria vulnerabilidade
ambiental (34 pontos), mas a pior na categoria vulnerabilidade social (33 pontos),
fazendo com que fosse classificada como Área de alta vulnerabilidade socioambiental
(67 pontos), isto é, alcançou a nota mais baixa no somatório final das categorias
ambiental e social.
Com relação à categoria vulnerabilidade ambiental, a Área 3, localizada na
parte superior da ZPA-9, engloba uma população que reside próxima e que faz uso dos
corpos d’água de alguma forma (55,4%). Como constatado no capítulo 3, os corpos
d’água existentes na Área 3 correspondem ao rio Doce e as lagoas do Sapo, Azul
Dendê, Pajuçara e Gramoré. Além disso, 30% do abastecimento de água, o maior
percentual nesta variável, é feito através da captação por poços, o que configurou na
pior nota desta variável (4 pontos).
Como evidenciado no capítulo 3, o nível da águas subterrâneas na área da
ZPA-9 situam-se a uma profundidade em torno de 5 metros. Assim, a população da
Área 3 ao utilizar poços como forma de abastecimento, pode estar consumindo água
com elevados níveis de nitrato (MELO, p.71, 1998).
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Na categoria vulnerabilidade social, a Área 3 alcançou as piores notas nas
variáveis renda e educação (9 e 10 pontos, respectivamente), além de nota mediana na
variável estrutura etária, (7 pontos). Apenas em relação à nota atribuída a variável
número de pessoas por residência foi melhor que nas outras áreas pesquisadas, 7 pontos.
Desse modo, nota-se que a Área 3 apresentou a maior diferença de pontuação
final na categoria vulnerabilidade socioambiental, 16 pontos, em relação a Área 2 que
foi classificada como baixa vulnerabilidade socioambiental.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É com o objetivo de tecer algumas considerações acerca do que foi analisado
nos capítulos anteriores relativos à vulnerabilidade socioambiental na ZPA-9 que
iniciamos a fase final da pesquisa. Contudo, acreditamos que nem todas as questões
formuladas foram inteiramente respondidas, ao mesmo tempo em que novos
questionamentos surgiram. Inicialmente ressaltaremos alguns pontos que consideramos
de maior relevância, como é o caso dos procedimentos metodológicos e concepção
teórica de Alves (2006).
No decorrer da pesquisa expõe-se inúmeras vezes que esta fez uso da proposta
teórica e metodológica de Alves (2006), pois nos permitiu melhor operacionalizar os
indicadores ambientais e sociais e,

assim, realizar a análise da vulnerabilidade

socioambiental na ZPA-9.
Contudo, as ressalvas quanto às “adaptações necessárias” mostraram-se de
grande importância, uma vez que no desenvolvimento da pesquisa sentiu-se a
necessidade de criar maneiras alternativas de quantificar e, posteriormente analisar, as
vulnerabilidades socioambientais em relação à proposta de Alves (2006).
De maneira geral, a presente pesquisa buscou analisar a vulnerabilidade
socioambiental nas três Áreas da ZPA-9 a partir da aquisição dos dados através da
aplicação de questionários fechados e atribuição de notas para cada categoria da
vulnerabilidade (ambiental e social), cujas perguntas e respostas referem-se às variáveis
destas categorias. Diferentemente, Alves (2006) realizou a construção de um Sistema de
Informação Geográfica (SIG) e fez o cruzamento entre o grupo de alta vulnerabilidade
social e as faixas da vulnerabilidade ambiental criadas por ele.
Desse modo, acredita-se que um dos principais benefícios gerados nesta
pesquisa foi a elaboração de uma metodologia original, pois, como já verificado, existe
uma lacuna em relação a trabalhos com razoável embasamento cientifico no que
concerne a operacionalização empírica da vulnerabilidade socioambiental. Fato este
que, anteriormente, parece ter também motivado Alves (2006) a realizar sua pesquisa.
Com relação aos resultados propriamente ditos, isto é, a vulnerabilidade
socioambiental na ZPA-9, destaca-se a diferença de nota obtida pela Área 1 entre as
categorias da vulnerabilidade ambiental

(pior desempenho) e a categoria

vulnerabilidade social (melhor desempenho).
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Outro dado notório diz respeito aos resultados obtidos pela Área 2. Nesta,
observou-se o maior adensamento populacional, comprovadas pelas piores notas na
variável demografia. Contudo, esta área apresentou boas condições ambientais,
corroborando

significativamente

para

classificá-la

com

baixa

vulnerabilidade

socioambiental.
Assim, demonstrou-se que a elevada densidade demográfica também pode ter
relação positiva com as condições de vida da população, desde que a infra-estrutura, ou
os aspectos considerados “ambientais” se façam presentes com certa satisfação, como
ocorreu na Área 2.
Já a Área 3, que obteve a segunda pior nota na categoria vulnerabilidade
ambiental, principalmente pelo elevado percentual de abastecimento de água através de
poços e o uso dos corpos d’água, apresentou o pior resultado na categoria
vulnerabilidade social.
Estes resultados demonstraram a complexidade do trabalho com dados
estatísticos, bem como provoca a necessidade de uma melhor averiguação das
características intrínsecas desta Áreas. Somado a isso, observou-se que nos resultados
da presente pesquisa não ocorreu à simples correlação entre pior nível de
vulnerabilidade ambiental e vulnerabilidade social como parte da literatura sugere
(TORRES, 1997; 2000), isto é, na área com pior desempenho ambiental, como a Área 1,
a vulnerabilidade social foi baixa.
Desse modo, a concepção teórica de Alves (2006) constitui-se no fundamento
básico necessário para o desenvolvimento de nosso trabalho, pois mostrou-se decisiva
na medida em que ponderou a “combinação” e não somente a correlação direta entre
vulnerabilidade social e ambiental. “Neste sentido, é justamente a combinação destas
duas dimensões que está sendo considerada uma situação de Vulnerabilidade
socioambiental (ALVES, p.43, 2006)”.
Além destas conclusões valiosas, os resultados da pesquisa relacionados às
Áreas da ZPA-9 demonstram a maior pertinência com a Geografia do que com outras
ciências, por caracterizar as situações de vulnerabilidade socioambiental das populações
localizadas em dado território, isto é, nas áreas onde se localizam as residências
(ALVES, 2006).
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Em relação ao capítulo 2, vimos que a simples criação das leis específicas para
cada ZPA não garante em absoluto a manutenção dos aspectos socioambientais
daquelas áreas. Contudo, notou-se que a criação das ZPAs no município de Natal/RN
representam um passo significante para a população, uma vez que esta usufrui
diretamente do potencial hídrico localizado no subsolo, cujas áreas das ZPA 1 e 9
caracterizam-se como prioritárias para a recarga do aqüífero Dunas/Barreiras, além de
outros inúmeros benefícios já assinalados.
A seguir, apesar de não ser o foco da pesquisa, fez-se algumas sugestões em
relação ao conjunto das ZPAs de Natal/RN, uma vez que nossa área de estudo também
esta relacionada. Como as ZPAs 9, 8 e 3 encontram-se no limite territorial com outros
municípios da grande Natal/RN e, considerando o elevando crescimento demográfico
apresentado pela capital e região metropolitana, sugere-se a criação de outras áreas ou
mesmo unidades de conservação neste municípios em conjunto as ZPAs existentes.
No caso especifico da ZPA-9, o município de Extremoz possui a APA de
Genipabu que compreende parte da ZPA-9. Assim, um único plano de manejo ou
regulamentação poderia ser feito conciliando os diferentes usos feitos na área pela
população.
No terceiro capítulo, viu-se que o diagnóstico socioambiental dos bairros
de Lagoa Azul e Pajuçara contribuiu significativamente para a compreensão prévia das
características da área para a concretização da pesquisa no capítulo 4, isto é, avaliação
dos dados gerais da área, seleção das variáveis e indicadores, divisão das áreas de ZPA9, construção da amostra, elaboração das perguntas dos questionários e análise dos
dados colhidos.
Além disso, tal capítulo mostrou que a construção dos conjuntos
habitacionais financiados pelo governo federal direcionou e incentivou o parcelamento
do solo na zona norte de Natal/RN, trazendo conseqüências pelo modo como tal
ocupação ocorreu. A criação de grandes áreas vazias, interpoladas entre um e outro
conjunto habitacional, proporcionou a construção em seu entorno de uma infra estrutura precária, ainda que minimamente necessária, para abarcar a população advinda
principalmente do campo. Desse modo, grande parte da população foi se aglomerando
em lotes próximos a estas áreas que ofereciam tal infra-estrutura, como rede elétrica,
água encanada e vias de circulação de transporte coletivo.
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Nesse contexto é que grande parte das ocupações na área onde localiza-se
a ZPA-9 se deram, tanto através da auto-construção quanto da ocupação de lotes
utilizados para a horticultura nas áreas adjacentes aos conjuntos habitacionais.
Salienta-se que no capítulo 3, a inclusão de aspectos relacionados as
características físico-naturais da área ocorreu levando em consideração que a
proximidade dos corpos d’água é uma variável que compõe a caracterização da
vulnerabilidade ambiental e, entendendo que nesta porção do território do Rio Grande
do Norte (o litoral leste ou oriental) as características dos recursos hídricos superficiais
estão intimamente relacionados à geomorfologia, clima e aos aqüíferos, conclui-se que a
compreensão do contexto físico-natural no qual a ZPA-9 esta inserida fez-se necessário.
Assim, uma das contribuições dos resultados deste estudo é dar
visibilidade às áreas identificadas como de alta vulnerabilidade socioambiental,
podendo trazer subsídios relevantes para o planejamento de políticas públicas sociais e
ambientais, tais como habitação e saneamento.
Diante do exposto, a presente pesquisa procurou analisar a vulnerabilidade
socioambiental da ZPA-9, através de pesquisas realizadas em instituições públicas,
revisão bibliográfica e aplicação de questionários para coleta de dados. Assim, através
da visão particular que os conhecimentos geográficos nos possibilitam alcançar,
acredita-se que os resultados aqui discutidos não encerram, de forma alguma, todas as
questões formuladas, pois este foi somente mais uma etapa de produção científica.
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APÊNDICE A – Modelo de questionário
Área de aplicação
A1 A ( )
A1 B ( )

1

2

3

Pergunta
A residência já foi
inundada
(ou
alagada)?
Os moradores da
residência utilizam o
rio ou lagoas para
alguma atividade?
Qual é a forma de
abastecimento
de
água?

4

Qual é o destino do
lixo?

5

Qual é o destino do
esgoto?

6

Qual é a renda total da
família
(incluindo
benefícios sociais) no
mês?
Qual o nível de
escolaridade do chefe
de domicílio?

7

8
9

Quantas
pessoas
moram na casa?
Quantas crianças entre
0 e 4 anos moram na
casa?

Pesquisador:_______________
Dia:_____________
Turno: manhã ( ) tarde ( )

a- Sim ( )

Resposta
b- Não ( )

aNão ( )
c-Lavar animais e- Lavar louça e
b-Extração de areia ( ( )
roupa ( )
)
d-banho e laser f- Outros:________
()
a-rede pública ( )
c-Rio,nascente ou e-Outros:_______
b-Poço ( )
lagoa ( )
d-Não
há
abastecimento ( )
a-Recolhido pelo gari ( d-terreno
)
baldio/lixão ( ) e- fb -Enterrado/queimado Rio/lagoa ( )
outros:_____
()
_
a-rede pública ( )
c-Rio/lagoa e-Terreno baldio ( )
b-fossa séptica ( )
()
f-Outros:_______
d-Rua ( )
a-sem renda ( )
c-De 1 a 2 s.m ( e-mais de 3 a 5 s.m
b-menos de 1s.m ou )
()
renda ocasional ( )
d-mais de 2 a 3 f- mais de 5 s.m ( )
s.m ( )
a-não freqüentou c-Ens.Fund. e-Ens.Médio g-Ens.
a escola ( )
Completo ( ) completo ( ) Superior
completo (
b-Ens.Fund.
d-Ens.Médio fIncompleto ( )
incompleto ( Ens.Superior )
)
incompleto (
)
a-1( )
c-4 a 5
b- 2 a 3( )
d- 6 ou + ( )
a-1( )
c-4 a 5
b- 2 a 3( )
d- 6 ou + ( )
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APÊNDICE B - Modelo de tabela utilizada na tabulação dos dados adquiridos em campo
1
Sim
Não

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2
Não
Extração de areia
Lavar animais
banho e laser
Lavar louça e roupa
Outros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3
Rede Pública
Poço
Rio,nascente ou lagoa
Não há abastecimento
Outros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4
Recolhido pelo gari
Enterrado/queimado
terreno baldio/lixão
Rio/lagoa
outros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5
rede pública
fossa séptica
Rio/lagoa
Rua
Terreno baldio
Outros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6
sem renda
menos de 1s.m ou renda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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ocasional
De 1 a 2 s.m
mais de 2 a 3 s.m
mais de 3 a 5 s.m
mais de 5 s.m
7
não freqüentou a escola
Ens.Fund. Incompleto
Ens.Fund. Completo
Ens.Médio incompleto
Ens.Médio completo
Ens.Superior incompleto
Ens. Superior completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

8
1
2a3
4a5
6 ou mais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

9
1
2a3
4a5
6 ou mais
Nenhuma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10
Alvenaria
Madeira
barro
papelão
Outras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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11
dentro da casa
fora da casa
Não tem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

12
Diarréia
Cólera
Leptospirose
Hepatite
Esquistossomose
virose
doenças respiratórias
verminose
problemas de pele
nenhuma
Outras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

13
Conjunto Habitacional
Loteamento
Nenhum dos dois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

14
menos de 1 ano
1 a 5 anos
mais de 5 a 10 anos
mais de 10 anos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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ANEXO
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ANEXO A - Mapa do macrozoneamento de Natal – 1994
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ANEXO B - Mapa da vulnerabilidade social da população da cidade de São Paulo (CEM-CEBRAP/SASPMSP, 2004).
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ANEXO C - Mapa - curvas de iso-profundidade do aqüífero da zona norte
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ANEXO D – Modelo de Questionários da PETROBRAS
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119
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